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KIRKEBLAD
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Alstrup

Det dufter lysegrønt

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Strandby

Carl David af Wirsén 1889

Kærlighedens blik
Jeg læste engang en underfundig historie om det at se tingene, som de er.
Den er fra en erindringsbog af forfatteren Anne Sophia Seidelin og handler
om dengang, hun som barn fik briller.
Seidelin lægger ikke skjul på, at det at
få briller var et chok - det ændrede jo
bogstaveligt talt hendes syn på verden!
Hendes nærsynede verden havde været
grænseløs og fuld af skønne hemmeligheder. Men når man nu tog brillerne
på, så blev alt helt anderledes. Verdens
ende var med ét synlig; himmel og jord
mødes i en streg. Det hele blev pludseligt overskueligt og uden hemmeligheder.
Den første dag, hun prøvede brillerne,
var derhjemme. Familien havde den
dag haft besøg af fru Højager, en kvinde,
som Seidelin elskede at have besøg af,
fordi hun fandt denne fremmede kvinde meget smuk. Men nu, med brillerne
på, opdagede hun pludselig en mængde
skønhedsfejl i den smukke kvindes ansigt, som hun ikke havde opdaget før…
En ret så skuffende opdagelse.
Senere som voksen reflekterer Seidelin over oplevelsen dengang. Men hvem
siger, spørger hun nu, at fru Højager
ikke i virkeligheden var smuk, hvem si-
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ger, at verden er uden hemmeligheder og
overskuelig?
Ja, hvem siger, at vi med vores skarpe
blik indfanger de vigtigste detaljer om
virkeligheden? Hvem siger, at det ikke
netop er det, vi ikke ser, som er det rigtigste og virkeligste? For ét er vores
sandhed om os selv og hinanden. Noget
andet er Guds sandhed om os, hans blik
på os. De fleste mennesker er så gode
til at tage de kritiske briller på. Vi kan
let få det som Anne Sophie Seidelin første gang, hun prøvede sine nye briller:
At vi opdager både det ene og det andet
og det tredje, der er galt med os selv og
andre.
Men inden de gror fast på os, disse
fejludstillende briller, må vi prøve at
standse op. Og glippe med øjnene. Og
rette blikket mod noget andet. En anden. Mod ham, der var Guds udtrykte
billede. Ham som er evangeliet for os og
for verden. For han lærte os noget andet. Med sit eget liv viste han os, at Gud
ser ikke, som vi ser. At Gud, hvis vi skal
blive i billedsproget, har andre briller
på: nådens briller.
Nådens briller, hvad vil det så sige?
Det vil sige, at Gud ser på os som den,
der elsker os. Er det så fordi, hans bril-

ler mangler justering? Vil han ikke se
os, som vi er? Åh jo, Gud ser godt nok.
Ingen ser klarere end ham. Som der står
i Bibelen: Herre, du ved alt om mig, du
kender mit hjerte til bunds. Du er klar
over alt, hvad jeg gør, du kender mine
inderste tanker. Gud er den, der kender
alle vores hjertes tanker. Han kender
alt i os. Både det, vi godt vil kendes ved
og det, vi gerne vil skjule. Og alligevel
ændrer det ikke det blik, han ser på os
med. Gud ser på os som den, der elsker
os. Hans ser på os med kærlighed.
Hvad vil det sige at møde Guds kærlige blik? Gør det nogen forskel at vide,
at der er én, der elsker os og vil kendes
ved os? – uanset hvem vi er, hvad vi har

gjort. Jeg er fuldt overbevidst om, at det
gør ikke bare en lille forskel, men en hel
verden til forskel. En forskel på om livet
er værd at leve alligevel. En tro på, at
også jeg har noget at gøre i livet og er
betydningsfuld.
Evangeliet handler på en måde netop
om dét: at se virkeligheden gennem nådens briller. At se på hinanden og os
selv med en kærlighed, der bærer over,
som er tålmodig og som tilgiver – sådan
som Gud ser på os.
Anne Christine Benner

Ny Præstegård
Efter mange overvejelser har menighedsrådet besluttet at præstegården
skal ligge på samme grund i Louns som
den gamle præstegård, hvor der tilmed
er en dejlig udsigt til både sø og fjord.
Vi skal tænke os grundigt om, når vi
skal bygge nyt! - det kommer vel ikke
bag på nogen. Opskriften på en præstebolig får vi fra provstiet, hvor det er beskrevet, hvad den skal indeholde og med
en cirka kvadratmeterangivelse samt
en budgetramme. Præsteboligen skal
dels rumme en offentlig del med kontor,
toilet, indgang og arkivrum, og dels en
privat bolig indeholdende de ting, der nu
engang hører en privat bolig til.

Men byggestil, placering og indretning
ligger hos menighedsrådet. Menighedsrådet har valgt Nørgaard Byg og Rådgivning til at tegne og projektere.
Vi er nu ved at være igennem idefasen
og er på vej ind i detailfasen, som er en
finpudsning af ideer og forslag.
Det er en proces, som er meget spændende, hvor vi "skynder os langsomt".
Der skal bruges den tid, der skal til for
at få et godt resultat.
Når alle brikker og tilladelser er faldet
på plads, ser vi frem til at komme i gang
med byggeriet.
Hans Olav Skov
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Hvad fejrer vi, når vi fejrer pinse?

Vi fejrer, at Gud gav Helligånden til almindelige mennesker.
Helligånden havde også været på jorden inden pinse. Ånden var med helt
ved skabelsen, hvor Guds ånd svævede
over vandene. Profeter og præster var
for eksempel udrustet med Helligånden, men det nye i pinsen var, at nu gav
Gud sin ånd til helt almindelige mennesker.
Gud var ikke væk fra jorden mellem
Kristi himmelfart og pinse. Gud var jo

heller ikke fraværende på jorden før Jesus blev født. Men da Jesus vandrede
her på jorden, var Gud nær på en helt
særlig måde et helt bestemt sted. Efter pinse er Gud nær på en helt særlig
måde, men ikke kun et bestemt sted,
men alle steder hvor der er tro på Jesus.
Pinsen lærer os, at Gud er her hos os
med sin ånd, og udruster os og giver os
troen, ligesom han gav de elleve disciple troen og de 3.000 der kom til tro, da
Peter holdt pinseprædiken.
Hvordan forstår du Helligånden?
Jeg forstår Helligånden som Guds
ånd, der bor i mig. Jeg har fået Guds
ånd, da jeg blev døbt og det betyder, at
Gud flyttede ind i mig helt konkret.
Jeg kan mærke det helt konkret på
den måde, at Guds ånd giver mig troen
på Jesus. Hvis ikke Helligånden skabte
troen i mig, ville jeg overhovedet ikke
kunne tro på Gud. Og Helligånden udruster mig også med nådegaver.
Bo Knudsen
præst i Herning Kirke
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Ikon - maletræf

i Hvalpsund Sognehus i uge 33 + 34
Som tidligere vil der igen i sommer blive malet Ikoner i Hvalpsund Sognehus.
Foreløbigt er der tilmeldt 8 erfarne malere, som ser frem til at tilbringe 2 uger
i et malefællesskab, hvor der bliver tid
til fordybelse, koncentration og faglig
erfaringsudveksling ved at male Ikoner.
Alle malerne er kendte med Hvalpsund,
og glæder sig til at hilse på de interesserede, som har lyst til at komme ind
og opleve det arbejdende værksted i

Sognehuset, men også til at gense den
smukke natur på Louns halvøen.
Onsdag den 22. august kl. 19-21 vil
Ikonmalerne tillige byde velkommen i
Sognehuset til alle interesserede med
et lille foredrag om ikon male traditionen, og samtidig være vært ved en kop
kaffe.
Evt. kontakt:
Alice Skals, tlf. 20443417

Kære Anne Christine Benner
Du kom, du så, du sejrede.
Med det mener vi du vandt vore hjerter på din egen
stille og rolige facon. Du forstod at møde mennesker der hvor de er og var uanset situationen. Dit
milde væsen sejrede gennem vore sogne og du vil
i den grad blive savnet. Du var nærværende i dine
prædiker og samtaler, især ved begravelser har
du i den grad været særdeles vellidt. Vi ved hvor
svært det var for dig, at sige din stilling op her i
sognene. Men vi her i menighedsrådet bakker dig
op i din beslutning og ønsker dig alt mulig held og
lykke frem over.

Louns, Alstrup og
Strandby Menighedsråd
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Minikonfirmander
Vores præst Anne Christine Benner og kirkesanger Aase Jensen har gennemført et forløb med minikonfirmander.
Her er minikonfirmanderne fotograferet med udsmykning til deres samlemapper.

Præsteindsættelse
Menighedsrådet i Louns, Alstrup og Strandby inviterer til indsættelses af vores nye
sognepræst Steen Rughave

Søndag den 10. juni 2018
Strandby kirke kl. 9.00
Alstrup kirke kl. 10.30
Louns kirke kl. 13.30
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception kl. 15 med kaffebord
på Færgekroen i Hvalpsund, hvor man har mulighed for at hilse på vores nye
præst.
Alle er hjertelig velkommen
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Ny kirkeværge i Louns og Alstrup
Ved sidste menighedsrådsmøde blev jeg
valgt som ny kirkeværge for Louns og
Alstrup. Det er en stor ny og spændende
opgave at få som så nyt menighedsrådsmedlem. Der er mange ting jeg skal sætte mig ind i og der er mange opgaver der
skal løses som jeg aldrig har prøvet før.
Der er administrativt arbejde der skal
udføres. Kirkegårdsprotokoller der skal
føres med spids og sirlig skrift.
En af kirkeværgens opgaver er at føre
tilsyn med kirker, bygninger og kirkegårde og sørge for at der taget hånd om
fejl og mangler. Dette arbejde udføres i
samarbejde med et udvalg i menighedsrådet som kaldes ”Det stående udvalg”.
Så man står heldigvis ikke alene med
opgaven.
Der er årligt syn på kirkegården hvor
formand for menighedsrådet, det stående udvalg og kirkeværge deltager. Mindst
hvert 4 år deltager provsten også. Sådan et syn havde vi den 10/4 og det var
første gang jeg var med til et syn. Der
var også en bygningssagkyndig med. Vi
var i alle tre kirker og i maskinbygninger m.m. Der blev kigget oppe og nede,
hørt på klokkelyd, er der huller i taget,
kigget efter borebiller og om kalken nu
hænger ordentligt fast på væggene. Der
blev kigget på kirkediger på alle tre kirkegårde og der blev set på sognehusene.
Selv om der ikke er en præstegård der
skulle synes var det en lang og lærerig
dag. Vi startede kl. 9.00 og sluttede først
efter kl. 16.00. Nu kommer så det lange
seje træk, hvor vi skal have sat tingene i
gang. Enkelte ting kan vi bestille udført
nu, men det meste skal først behandles
på et menighedsrådsmøde, herefter skal
der indhentes tilbud, søges tilladelser
og sidst men ikke mindst skal det med
på næste års budget eller der skal søges
penge til det. I det daglige arbejde vil jeg

få et samarbejde med graverne som jeg
ser meget frem til. Jeg er glad for at det
er erfarne gravere der kan hjælpe mig
med at komme ind i tingene. Der er også
stor opbakning fra de andre rødder og
fra provstiet. Så jeg håber og tror jeg bliver i stand til at løfte opgaven.
Er der spørgsmål til reglerne for drift
mv. af kirkegårdene kan man henvende
sig til graverne.
Kirkegårdsvedtægterne findes på vores hjemmeside: www.3-kirker.dk
Med Venlig hilsen
Ella Holm Poulsen
Kirkeværge v/Louns og Alstrup kirker
I Strandby er Kirsten Schøler kirkeværge.

Sommersang
i Alstrup kirke
Søndag den 1. juli kl. 19.00
Så er der igen
sommersang i
Alstrup kirke.
I lighed med de
seneste år, bliver det en aften
med forskellige indslag ud fra emnet
”Min bedste sommersang”. Flere
lokale personer giver deres bud på
en sang, og hvorfor eller hvordan
netop den sang betyder noget særlig
for dem. Det bliver en aften med
masser af musik og fællessang, så
kom og slip din sangglæde løs.
Der er kaffe/the i kirken bagefter.
Alle er hjertelig velkommen!
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Kirkelige handlinger siden sidst
Vi ønsker her fra menighedsrådet og sognepræsten i Louns, Alstrup og Strandby
Pastorat et stort tillykke til årets konfirmander, der blev konfirmeret i Strandby og
Louns kirke.

Strandby Kirke d. 29. april: Andreas Witte Buus, Benjamin Philip Larsen, Daniel B.
Serritzlew, Daniel Christensen, Elna Borrisholt, Fanny Jensen, Josefine Meyer Christensen, Malene Holm Jensen.

Louns Kirke d. 6. maj: Filip Rue Albrechtsen Nielsen, Frede Brink Pedersen, Freia Marie Lissia
Jensen, Jack David Christian Buayai Koch, Mark Pørtner Christensen, Mikkel Kjær Rasmussen,
Otto Holm Rasmussen.
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Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte

Kirkeligt velsignede
Louns Kirke den 24. marts
Elin Toft Nielsen og Allan Nielsen

Viede
Strandby Kirke den 7. april
Nanna Lynnerup
og Sebastian Lynnerup
Strandby Kirke den 14. april
Dorte Overgaard Due Andersen og
Stephan Overgaard Due Andersen

Louns Kirke den 17. februar
Jack David Christian Buayai Koch
Strandby Kirke den 7. april
Lilli Lynnerup

Vi mindes
Strandby Kirke
Den 12. april:

Bjarne Nørbjerg
Louns Kirke
Den 28. april

Edel Toft Christensen
Den 12. maj:

Leif Schou Pedersen
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Reception på
Færgekroen
Søndag den 10. juni 2018

SOMMERSANG
i Alstrup Kirke

Søndag den 1. juli
kl. 19.00
Kom og vær med - alle er
hjertelig velkommen!

KFUM spejderne
Hvalpsund-Ullits
Mødested: Spejderhuset Lærkely,
for enden af Markvænget.
Formand: Niels Sørensen,
tlf. 98 63 42 43
Gruppeleder:
Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
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
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
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Efter gudstjenesterne er menighedsrådet vært ved en reception kl. 15 med
kaffebord på Færgekroen i Hvalpsund.
Her har man mulighed for at hilse på
vores nye sognepræst Steen Rughave.
Alle er hjertelig velkommen!
Med venlig hilsen
Louns, Alstrup og Strandby
Menighedsråd

Junior og Senior (5. kl. og opad)
Onsdag kl. 18.30-20.30.
Ledere:
Grupperådsformand:
Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
Gruppeleder:
Peter Nielsen, tlf. 20142214.
Bævere: Diana Nielsen,
tlf. 24 92 55 77
Ulve: Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
Spejdere:
Lasse Rasmussen, tlf. 81 71 05 60

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

Adresser og generelle meddelelser
KIRKEBIL

Kontaktoplysninger

både til Louns og Alstrup kirke
á kr. 10,- v/Bo Pedersen,
tlf. 98 63 81 40 inden kl. 18.00 dagen
før.

Formand:

Strandby
Hvis man har brug for kirkebil,
bedes man venligst henvende sig til
Søren Madsen, tlf. 22 72 18 34

Hans Olav Skov, Hvalpsund,
tlf. 61 39 23 36

.
Følg med i...
Gudstjenester og
arrangementer i de 3 sogne:

Per Schou Pedersen,
Louns tlf. 60 10 63 55

Næstformand:
Kirkeværger:

Louns-Alstrup:
Ella Holm Pedersen, tlf. 22 63 36 00
Strandby:
Kirsten Schøler: tlf. 51 89 45 61

Gravere

Louns:
Dorthe Nielsen, Lounsvej 7, Louns.
Tlf. 20 95 90 60

• Sogn.dk
• www.3-kirker.dk
• Facebook: Strandby Kirke

Alstrup:
Palle Jensen, Illeris 151B, Alstrup.
Tlf. 98 63 80 32

Klip ud og gem!

Sognepræst

Konfirmationer
frem til 2021:
2019:
Strandby den 28. april
Louns-Alstrup den 5. maj
2020:
Strandby den 26. april
Louns-Alstrup den 3. maj
2021:
Strandby den 25. april
Louns-Alstrup den 2. maj

Strandby:
Susanne Nielsen, Farsø.
Tlf. 51 20 45 73
Steen Rughave
Kirkekontor:
Viborgvej 16, Strandby, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 80 22

Stof til kirkebladet
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
senest den 13. juli 2018.
Giv venligst besked til redaktøren!!
Redaktør:
Kirsten Schøler. Mobil 51 89 45 61
Mail: schoeler30@gmail.com
PS. Giv gerne besked til redaktøren,
hvis du ikke modtager kirkebladet.
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Gudstjenester
Juni - Juli - August 2018
Dato

Louns Kirke

Alstrup Kirke

Strandby Kirke

3.06
1. s. e. trin.		
9.00		
10.06
2. s. e. trin.
13.30
10.30
9.00
17.06
3. s. e. trin.
9.00		
10.30
24.06
4. s. e. trin.		
10.30
9.00
01.07
5. s. e. trin.
10.30
9.00		
08.07
6. s. e. trin.		
10.30
9.00
15.07 					
7. s. e. trin.		
10.30		
22.07
8. s. e. trin.
9.00		
10.30
29.07 					
9. s. e. trin.			
10.30
05.08
10. s. e. trin.
10.30
9.00		
12.08 					
11. s. e. trin.
10.30			
19.08 					
12. s. e. trin.			
9.00
26.08 					
13. s. e. trin.		
10.30		

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

I kirkerne er der
altergang under
højmessen kl. 10.30

Rabøl A/S Farsø

Tjenestegørende præst

Niels Iver Juul
Indsættelsesgudstjeneste
Steen Rughave
Steen Rughave
Steen Rughav
Steen Rughave
Troels Laursen
9.00 Svingelbjerg Kirke
Steen Rughave
Troels Laursen
9.00 Ullits Kirke
Steen Rughave
Steen Rughave
9.00 Foulum Kirke
Steen Rughave
10.30 Ullits Kirke
Steen Rughave
9.00 Svingelbjerg Kirke

Gudstjeneste
Plejehjemmet Hesselvang:
Hver gang torsdag kl. 14.30
Torsdag den 28. juni 2018
Torsdag den 26. juli 2018
Torsdag den 30. august 2018

