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KIRKEBLAD
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Alstrup
Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!
Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner
og forgår!
En rose
så jeg skyde
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
op
af
den
frosne jord,
som ligefuldt består.

alt som os fordum spå'de

Strandby

profetens
trøsteord.
Han lover
mig en evig
vår,
trods Den
vinterstorm
og død; frem
rose spired
thi livet
fremi af
graven
går,vinter
midt
den
kolde
som Kristus gennembrød.
om nat ved Betlehem.
.
Den rose fin og lille

erfuldt er det, at den højt ophøjede Gud
ve som en af os, at han ikke lod os sejle vores
helle i tiden mod alverdens nød og elendighed –

Sig nærmer tiden...

mest triste måned med gråvejr og mørke, så tiden
Fra
jeg vardet
barn,
husker
at nytår
fejringen føles lang. Snart begynder det
e. Snart
tændes
første
lys i jeg,
advent.
Så
med fyrværkeri m.m. betød mere for
slags julekalender eller har den også en dybere dog at lysne. Snart tændes det første
nogle af mine kammerater end julen.
lys i advent. Så kommer julen nærmere.
at GudDet
skabte
og aldrig
gav osatdel
i sit store
lærtelyset,
jeg vist
forstå.
Og i lys,Men er adventskransen blot en slags jutændes
næste
I kalenderen
vi håber,
igen et skridt
lekalender eller har den også en dybere
dag
vil jeglys.
sige:
“Heldigvis” er
- og
at julen
er Jesus
kommet
til at betyde
der komme,
at også
Herren
kommer
igen for atbetydning? I grunden var et lys jo nok
mere
dem - særligt
glædesbuddet
l skygge.
Nufor
er håbets
lys tændt,
Jesu andet til at minde os om, at Gud skabte lyset,
om
himmelsk
fred
julenat,
hvor os
Gudom, atog gav os del i sit store lys, ved at Jesus
har sagt det. Og det tredje lys, minder
kom til verden. Men allerede næste sønblev menneske for at frelse os.
ørste kristne mindes vi om, at det kræver
dag tændes næste lys. I kalenderen er
på alt det
Gudarbejdede
allerede har
givet os her og
vi igen et skridt nærmere, men advent
Dadejlige,
som ung
på Sjælland,
Jo, selv
om jeg
nogle
oplevet
etsagde:
lille himmerige
er mere end kalenderlys. Det betyder
mødte
én, har
der hele
tiden
“Der
er
lang
tid
til
jul”.
For
ham,
må
julen
Allehelgens, hvor længslen efter at forenes medkomme, at Herren Jesus kommer igen
for at tænde et lys så stort, at alt det,
være siglivets
omdrejningspunkt.
Fra Vi ved
ang blande
med vore
stemmer. Og dog!
der har været før, bliver til skygge. Nu
Jesu fødsel regner vi også vor tidsreguger stadig
over
jorden.
Det
er vi
ikke
bare“Mit
koldt er håbets lys tændt, Jesu andet komme
ning og
med
Brorson
kan
synge:
å er det,hjerte
at dealtid
småvanker
himmerigsglimt,
erfaringer
i Jesu føderum”.
Ja af er nærmere nu, end da vi kom til tro,
ét kan skabe
en sand
længsel
Jesu
underfuldt
er det,
at den efter
højt ophøjede
som Paulus har sagt det. Og det tredje
Gud overhovedet
villesig
iklæde
menlys, minder os om, at det kan trække ud
d kærligheden,
der spejler
som isig
et gådefuldt
neskekød
og sin
blod,
ja blive
en aflys
os,kan med Jesu andet komme - og som de førvgivende
lys i hele
fylde.
Detsom
tredje
at han ikke lod os sejle vores egen sø,
ste kristne mindes vi om, at det kræver
er skal forsvinde. Og fjerde søndag i advent
men kom til os med lys og fred for at
udholdenhed at blive ved med at længes.
nart er give
jul - os
at Jesus
fra Gud med Når vi tænker på alt det dejlige, Gud alet hellevirkelige
i tiden kom
mod alverdens
med hans
komme
er alle
lysene
nød og
elendighed
– må
lysettændt
herfrasom
al- et lerede har givet os her og nu, hvorfor
brænde
os. enhver, der vil være
så også længes efter, at Jesus kommer
rre for tid
altid
at levehos
med
igen? Jo, selv om nogle har oplevet et
d og glæde aldrig dør eller hører op.
I skrivende stund er der lang tid til jul,
midt i den vel nok mest triste måned
med gråvejr og mørke, så tiden til jule-
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lille himmerige her på jorden; i lønkammeret, til en gudstjeneste, måske Allehelgens, hvor længslen efter at forenes
med de kære døde måske blev vakt eller
måske hørte englesang blande sig med
vore stemmer. Og dog! Vi ved det godt,
måske i samme øjeblik eller kort efter.
Mørket ruger stadig over jorden. Det
er ikke bare koldt derude i bogstavelig
men også i overført betydning, og så er
det, at de små himmerigsglimt, erfaringer af Guds nærvær, åbner øjnene for
det, som skal komme. Dét kan skabe en
sand længsel efter Jesu genkomst, hvor
der ikke kun er tale om lysglimt, som
med kærligheden, der spejler sig som i
et gådefuldt stykke metal, men ar se og
mærke kærligheden og det livgivende

lys i hele sin fylde. Det tredje lys kan
altså minde os om, at mørket og alle
ødelæggende kræfter skal forsvinde. Og
fjerde søndag i advent tændes det sidste lys. Og vi fristes til at udbryde, at
det snart er jul - at Jesus virkelige kom
fra Gud med fred og lys og evig glæde og
nu tændes det fjerde lys, og med hans
komme er alle lysene tændt som et løfte
og et vidnesbyrd om, at Jesus kommer

igen som Herre for altid at leve med enhver, der vil være søskende med ham i
Guds evige lys, hvor kærlighed, fred og
glæde aldrig dør eller hører op.
Adventus Domini
Glædelig Jul og godt Nytår
Steen Rughave

Den apostolske velsignelse (I)
Herren Jesu Kristi nåde og
Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være
med jer alle

2. Korintherbrev 13,13.
Den apostolske velsignelse lyder hver
gang, vi er til gudstjeneste. Og vi kalder
velsignelsen apostolsk, fordi vi har den
fra en apostel, en budbringer fra Jesus;
her: Paulus. Formuleringen afslutter ét
af de breve, Paulus skrev til menigheu Kristiden
nåde
og
i Korinth.
Og måske har netop den
menighed
haft særlig brug for at høre,
ghed og
hvordan Gud i hele sin trefoldighed
omsluttervære
dem med
med jer
sin alle
kærlighed. For
ns fællesskab
netop den menighed voldte Paulus flest
hovedbrud, fordi der var rigtig mange
problemer i den menighed.
Trosbekendelsen bekender vi først troerbrev I13,13.
en på Gud Fader, derefter troen på Gud
Søn og endelig,
troen
på gang,
Gud Helligånd.
olske velsignelse
lyder
hver
vi er til
Den apostolske velsignelse begynder
te. Ogmed
vi kalder
apostolsk,
Jesus velsignelsen
Kristus, og deri
er en vigtig
pointe. For troen bygger på Kristus, fordi
r den fra
en budbringer
fra
hanenerapostel,
død for vores
skyld og er opstået
fraFormuleringen
graven for voresafslutter
skyld, derfor
Paulus.
ét afbliver
de
han fundamentet i den kristnes liv. Jelus skrev
menigheden
i Korinth.
Ogsagt,
sus til
Kristus
er, som det
er blevet
den
hellige
skrifts
kerne
og
stjerne.
netop den menighed haft særlig brug Når
vi taler om Gud, må vi derfor taler om
, hvordan
Gudførst
i hele
trefoldighed
Kristus,
og sin
sidst.
Når vi taler om
Gud
Far,
taler
vi
om
Jesus
Kristus,
fordi
dem med
sin kærlighed. For netop
den
vi først rigtig kender Gud igennem ham,
Jesus flest
lærer hovedbrud,
os fx at kalde fordi
Gud for
far.
voldteja,
Paulus
der

postolske velsignelse (I)

mange problemer i den menighed.

Også, når vi taler om Helligånden, er
det Jesus, der er centrum, da det er pga.
ham, vi kender Helligånden.
Steen Rughave
Den apostolske velsignelse (II) – fortsættes i næste kirkeblad
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ndelsen bekender vi først troen på Gud Fader, derefter troen på Gud Søn og endelig,

Julekoncert for alle 3 sogne i Strandby Kirke
tirsdag den 11. december 2018

Sangforeningen BRAGE

Julekoncert med mandskoret Brage 1866 fra Aalborg, efter koncerten vil der
være kaffe og hyggeligt samvær i kirken.
Koret stiftedes af borgere og håndværkere den 11. november 1866. Koret har
bevaret mange stolte traditioner omkring såvel det sanglige som om det sociale
fællesskab. Foreningens formål er at udvikle medlemmernes stemmer, at udbrede interessen for 4-stemmig mandskorsang og at virke til gavn og glæde for
foreningens medlemmer.
Se mere på www.brage1866.dk

Indsamlinger
I november og december måned
går indsamlingerne i vore 3 kirker
til Børn, Unge og Sogn.
Børn, Unge & Sorg er en §8a-godkendt
organisation. Vi er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO og lever op til ISOBROs retningslinjer for indsamlinger.
Børn, Unge & Sorg er derfor både en
godkendt indsamlingsorganisation og
en organisation, der følger og lever op
til kravene om god indsamlingsskik.
Læs om Børn, Unge & Sorgs igangværende indsamlinger på Indsamlingsnævnets hjemmeside.
Når du støtter Børn, Unge & Sorg, så
ved du, at pengene går til vores arbejde
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for, at sygdom og sorg ikke ødelægger
livet for børn og unge i Danmark.
De indsamlede midler går til drift af
Børn, Unge & Sorgs daglige aktiviteter.
Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis terapi til børn, teenagere og unge, der har
alvorligt syge forældre eller søskende,
eller som har mistet forældre og/eller
søskende.

Søndag d. 6. januar 2019 kl. 19.00 i Strandby Kirke
Der er Helligtrekonger gudstjeneste i
Strandby Kirke v/ Lone Primdahl, forstander på Farsø Efterskole.
Efter gudstjenesten, mødes vi i Strandby Sognehus, her vil Lone komme med
et lille oplæg omkring ”At være skabt i
Guds billede”.
Alle er hjertelig velkommen, der er kaffe og te.

kongersaften
den 5. januar
er det så tid at
spise julesmåkagerne op og
tænde det trearmede helligtrekongerslys.

Hvad er Helligtrekonger?
Helligtrekonger den 6. januar markerer, at vise mænd fra Østerland besøgte
Jesus i Betlehem. Traditionelt betyder
dagen også, at julen er forbi.
Hvem var de hellige tre konger i traditionen har man kaldt de tre visemænd
for konger på grund af deres rige gaver.
Ifølge en middelalderlig legende hed de
hellige tre konger Kasper, Melchior og
Balthazar og kom fra hver sin verdensdel. Dette blev set som tegn på, at Jesus
fødsel gjaldt mennesker i hele verden.
Julen varer lige til Helligtrekonger.
Julen varer ikke lige til påske, men i
kirken varer den alligevel helt til Helligtrekonger. Hvis du vil følge gammel
skik, skal du først pynte op til jul umiddelbart før juleaften og så vente med at
jule af til Helligtrekonger. På Helligtre-

Helligtrekongertiden
Den 6. januar
er ikke længere en helligdag i Danmark.
Helligtrekongertiden i folkekirken
strækker sig over kalenderårets første
to til seks søndage afhængig af påskens
placering. Helligtrekongers søndag er
første søndag efter nytår, og sidste søndag efter Helligtrekonger falder tre
søndage før fastelavn. Helligtrekongertidens farve er grøn som symbol på håb
og vækst. Grundtvigs salme til dagen
Dejlig er den himmel blå har i sin oprindelige udgave fra 1810 hele 19 vers,
som genfortæller hele helligtrekongers
historien.

Fastelavn
Traditionen tro, fejrer vi søndag d. 3.
marts 2019 to fastelavnsgudstjenester
i pastoratet. I Strandby Kirke er det kl.
10.30. Gudstjenesten henvender sig til
både familier og børn, unge og gamle.
Kom gerne udklædt! Efter gudstjenesten er der fastelavnsarrangementet i
sognehuset i Strandby, hvor vi slå katten af tønden.
I Hvalpsund hallen starter vi med fastelavnsgudstjeneste kl. 13.00, hvor børn,

deres familier
og alle øvrige
sognebørn er inviteret.
Efter gudstjenesten arrangerer
Borgerforeningen og Gymnastikforeningen
tøndeslagning
og hyggeligt samvær i hallen.
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Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 10. marts 2019 deltager
Strandby, Louns og Alstrup sogne i
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så
mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød
en håndsrækning.
Nye veje til håbet
Der findes ingen fast formel for, hvordan
man bedst hjælper mennesker i nød.
Hver ny krise kræver, at man tænker i
nye baner. Det er dét, vi gør hos Folkekirkens Nødhjælp - finder de bedst mulige måder i en hvilken som helst situation i de 25 lande, vi arbejder i.
I næsten 100 år har vi hjulpet mennesker i yderste nød. Og vi er gode til det,
vi gør. I 2017 blev Folkekirkens Nødhjælp vurderet af DANIDA til at være
én af Danmarks bedste NGO’er til humanitært arbejde.
Sammen kan vi hjælpe og give fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager
hjælpen.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig
hjælpe hinanden på tværs af grænser.
Her i sognet bliver det fx muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret
hjælp ved at gå en rute søndag den 10.
marts, når Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp har sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i
flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer
at opdrætte fårekyllinger. Insekter er
ekstremt næringsrige, nemme at avle
og langt mindre ressourcekrævende end
traditionelle former for kødproduktion. I
første omgang skal fårekyllingerne av6

les i større bokse og males til insektmel,
som kan bruges til blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer
flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer
lag på lag inde i store sække med huller
i og vokser så ud af hullerne og opad i
flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige
køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad
til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter
gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’.
Modtagerne af hjælpen er altid direkte
involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.
”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”
”Vi er med i Sogneindsamlingen som en
naturlig del af kirkens diakonale arbejde. Det er en god måde at omsætte næstekærlighed til konkret hjælp/udvise
næstekærlighed på. Og en fin læring for
konfirmanderne”.
Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos Betinna
Schou Pedersen, mobil: 25 32 59 93,
mail: flemmingbettina@hotmail.com
- allerede nu – det nytter!
På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest udsatte.
Det er fx nok til at give 80.000 ekstremt
fattige familier en køkkenhave.
Eller tilmeld dig som indsamler på:
blivindsamler.dk

Nødhjælp kan se ud
på mange måder
Det kan være vertikale køkkenhaver,
der ikke optager særlig meget plads. I
mange flygtningelejre er pladsen trang,
og det er en udfordring, og vand er ofte
en mangelvare. Derfor har vi introduceret vertikale køkkenhaver, som vi også
kender herhjemme fra små altaner. Et
enkelt greb, der giver et større udbytte
og kræver mindre plads.
I stedet for at lægge løg side om side, fylder man store sække med jord, prikker
hul i siderne og dyrker afgrøderne i lodrette rækker. Det er både plads- og vandbesparende og hver sæk kan rumme op
til 30 planter. Et jordlod giver ca. fire
gange større afkast, når den er beplantet med lodrette køkkenhaver, end hvis
den dyrkes på traditionel vis.
En vertikal køkkenhave er smart, fordi
den kræver mindre vand og firdobler høsten.
En køkkenhave med løg, bønner og spinat i rækker er for mange flygtninge udsigten til et spisekammer. Hvis høsten
er god, giver det både sund og nærende

mad på bordet og måske ligefrem mulighed for at sælge de overskydende afgrøder og dermed skabe en indtægt.
I mange flygtningelejre er kosten ensidig, og det kan føre til fejl-og underernæring hos især børn. Vi giver flygtningefamilier muligheden for at få og dyrke
deres egne vertikale højbede, så de ikke
bare kan brødføde sig selv og give børnene varieret kost, men også sælge deres afgrøder på det lokale marked - og
derved få en stabil indkomst langt ind i
fremtiden.
På den måde får familien forståelse for
betydningen af en varieret kost og en viden om, hvordan de får mest ud af frøene
ved forspiring og andre dyrkningsmetoder.

Tak til medarbejder
Helle har været ansat ved Louns Kirke som gravermedhjælper siden 2014.
Hun har med sit
smilende humør og
engagement på kirkegården bidraget
til at det har været
et dejligt sted at
komme.
Det er p.g.a. helbredsmæssige årsager
Helle stopper.
Der skal fra Louns, Alstrup og Strandby
Menighedsråd lyde en meget stor tak til
Helle.
Formand Per Schou

Søndag d. 10. marts 2019
indsamling i Alstrup, Louns og
Strandby sogne. Gør som 20.000
andre danskere. Vær med til at samle
ind til fordel for verden fattigste.
Bliv indsamler henvend dig til
Bettina Schou Pedersen, 25 32 59 93
flemmingbettina@gmail.com
Fire gode grunde til at blive indsamler
• Du gør en forskel i en ulige verden
• Du udfører et konkret stykke frivilligt arbejde på kort tid
• Du udvider dit netværk
• Man bliver glad af at give, og du
får en god dag
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Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte

Viede

Strandby Kirke den 22. juli 2018
Karl-Emil Borgesen

Strandby Kirke den 25. august 2018
Trine og Jimmi Skjærbæk

BRUG AF
SOGNEHUSENE
Strandby Sognehus
Viborgvej 16, Strandby
Hvis man ønsker at leje huset rettes henvendelse til graver Susanne
Nielsen, mobil 51 20 45 73

Vi mindes
Louns Kirke
Claus Lorentzen
Helene Holm Dalsgaard
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Hvalpsund Sognehus
Illerisørevej 8, Hvalpsund
Hvis man ønsker at leje huset rettes henvendelse til Åse Paulsen,
mobil 22 95 89 26
Begge sognehuse kan bruges til
mindesamvær og øvrige sammenkomster i forbindelse med kirkelige
handlinger.

Spis med andre i vore sognehuse
HUSFLIDSAFTENER

FÆLLESSPISNING I
SOGNEHUSET STRANDBY

Kom og vær med til et par hyggelige
timer i Sognehuset i Strandby.
Første tirsdag i hver måned og vi mødes
kl. 18.00.
4. december 2018
5. februar 2019
5. marts 2019
Tilmelding mandag senest kl. 12.00:
Margit 22 76 71 10
Ulla 24 81 47 57
Dorte 40 98 09 33
Pris: kr. 55,- for mad og kaffe. Tag selv
drikkevarer med. Der sættes vand frem.
Alle er hjertelig velkommen!

FÆLLESSPISNING I
SOGNEHUSET HVALPSUND

Der indbydes til fællesspisning og
hyggeligt samvær i Sognehuset i
Hvalpsund og vi mødes kl. 18.00
23. januar 2019
27. februar 2019
27. marts 2019
24. april 2019
Tilmelding senest fredagen før til:
Vera Pedersen, 98 63 81 35/20 81 88 35
Der betales kr. 30,- for maden.
Alle er hjertelig velkommen!

i Hvalpsund Sognehus den:
12. december, 9. januar,
13. februar, 13. marts
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 aftener er kl. 19-21
Kontakt:
Anette Bruntze, tlf. 30 38 92 07

BIBELKREDS
I STRANDBY
Alle aftener kl. 19.30
25. januar
hos Maja og Eluf Charlsen
22. februar
hos Ruth og Leif Andersen

KIRKENS KORSHÆR
HVALPSUND

Mødested:
Hvalpsund Sognehus, Illerisørevej 8.
Vi mødes fra kl. 14 - 16
10. januar, 14. februar og
14. marts 2019
Være med til at stikke til de hjemløse
i Aalborg. Vi strikker huer, sokker og
halstørklæder. Alle er velkomne, og
har man lyst til at være med, kan
man henvende sig til:
Lis Svendsen på tlf. 98 63 80 20
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LES JULESANG FOR
DE 3 SOGNE

FÆLLES JULESANG
3 SOGNE
i syngerFOR
julen DE
ind den

ørste

Vi synger julen ind den
søndag
i advent.
første søndag i advent.

Søndag
den 2. december
ndag den
2. december
i
i Alstrup kirke kl. 19.00
lstrupKom
kirke
kl. 19.00
og vær med til denne hyggelige
julestund – tag naboen med.

vær med Bagefter
til denne
hyggelige
vil der
være gløgg og
småkager
d – tag naboen
med. i kirken.
Alle ergløgg
hjertelig
r vil der være
og velkommen
og vi glæder os til at se jer
er i kirken.

er hjertelig velkommen
KFUM spejderne
glæder
os til at se jer.
Hvalpsund-Ullits

JULEKONCERT
JULEKONCERT
i Strandby kirke

i Strandby kirke

Tirsdag den 11. december
kl. 19.30

Tirsdag den 11. december
Julekoncert med mandskoret
Bragekl.
186619.30
fra Aalborg, efter

koncerten
vil der
være kaffe og Brage
Julekoncert
med
mandskoret
hyggeligt
samvær
i kirken.
1866 fra Aalborg, efter koncerten
vil der
være kaffe
og
hyggeligt
samvær
i
Alle er hjertelig velkommen
kirken.

Alle er hjertelig velkommen

Mandag kl. 18.30 - 20.00
Junior og Senior (5. kl. og opad)
Onsdag kl. 18.30-20.30.
Mødested: Spejderhuset Lærkely,
Ledere:
for enden af Markvænget.
Grupperådsformand:
Formand: Niels Sørensen,
Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
tlf. 98 63 42 43
Gruppeleder:
Gruppeleder:
Peter Nielsen, tlf. 20 14 22 14.
Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
Bævere: Diana Nielsen,
Bævere: Mødetidspunkt torsdag
tlf. 24 92 55 77
kl. 16.30 til 18.00
Ulve: Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
nd-UllitsUlve: Mødetidspunkt torsdag
Ledere:
Spejdere:
kl. 18.30 til 20.00
d: Spejderhuset
Lærkely
for
enden
Lasse Rasmussen, tlf. 81 71 05 60
Grupperådsformand:
Spejder: Mødetidspunkt onsdag
ænget. kl. 19.00 til 21.00
Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
KFUM og KFUK - Myren
: Niels Sørensen
tlf. 98 63hver
42
Seniorer: Mødetidspunkt
Gruppeleder:
Hver onsdag kl. 19.30.
anden onsdag kl. 19.00 til 21.00 Peter
Nielsen, tlf.
20142214.
Kontaktperson:
der:
Bævere:
Diana
Nielsen,
24
92 55 77
Lars Bisgård,
Fjordgruppen i Strandby
elsen, tlf.Mødested:
24 92 55 Spejderhuset
77
Ulve:
Diana
Nielsen,
tlf.
24
92
55 77
tlf.
98
63
36
81
”Spejderbo”
Mødetidspunkt
torsdag
kl.
16.30
til
Spejdere:
Løgstørvej i Strandby,
se os på Facebook.
Lasse Rasmussen mobil 81710560
Bævere
(bh.kl.
1. kl.):til
ødetidspunkt
torsdag
kl.+18.30
Mandag kl. 18.30 - 20.00
KFUM og KFUK - Myren
Ulve (2. kl. + 3. kl.):

M spejderne

Mødetidspunkt onsdag kl. 19,00 til

Mødetidspunkt hver anden onsdag kl.
21.00 10

Hver onsdag kl. 19.30.
Kontaktperson:
Lars Bisgård, tlf. 98 63 36 81

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

.
Følg med i...
Gudstjenester og
arrangementer i de 3 sogne:
• Sogn.dk
• www.3-kirker.dk
• Facebook: Strandby Kirke

Klip ud og gem!
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

Kontaktoplysninger
Formand:

Per Schou Pedersen,
Louns tlf. 60 10 63 55

Næstformand:

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

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
Alstrup:
Palle Jensen, Illeris 151B, Alstrup.
Tlf. 98 63 80 32
Strandby:
Susanne Nielsen, Farsø.
Tlf. 51 20 45 73

Sognepræst

Steen Rughave
Kirkekontor:
Viborgvej 16, Strandby, 9640 Farsø
Tlf.: 98 63 80 22, mobil: 41 58 31 43
Mail: srug@km.dk

HUSK: Stof til kirkebladet

Stof til næste kirkeblad skal indleveres
senest den 15. januar 2019
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
December 2018 - Januar - Februar 2019
Dato

Louns Kirke

Alstrup Kirke

Strandby Kirke

Tjenestegørende præst

2.12		
10.30
19.00
9.00
1.s.i advent		
Synge jule ind		
Steen Rughave
9.12
2.s.i advent		
9.00
10.30
Steen Rughave
16.12 		
16.00
3.s.i advent
Sanggudstjeneste			
Steen Rughave
23.12
4.s.i advent			
9.00
Troels Laursen
24.12		
10.30
13.30
13.00
Lone Primdahl Strandby 13.00
Juleaften
16.00		14.45
Steen Rughave
25.12
Juledag			15.00		
Steen Rughave
26.12
2. juledag
10.30			
Steen Rughave
30.12
Julesøndag		9.00		
Troels Laursen
31.12
Nytårsaftengudstj.
15.00		13.30
Steen Rughave
6.1				
19.00
Lone Primdahl Strandby19.00
Hellig 3 kongers søndag		
10.30
Danmission
Sten Rughave
13.1
1. s.e.h.3.k.
10.30		
9.00
Steen Rughave
20.1
2. s.e.h.3.k.		
10.30		
Troels Laursen
27.1
3. s.e.h.3.k			
10.30
Steen Rughave
3.2
4. s.e.h.3.k
10.30
9.00		
Steen Rughave
10.2
Sidste s.e.h.3.k			
10.30
Steen Rughave
17.2
Septuagesima
10.30		
9.00
Steen Rughave
24.2
Seksagesima		9.00		
Troels Laursen
3.3
Fastelavns søndag
Se ann. i bladet Se ann. i bladet
10.30
Steen Rughave
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

Gudstjeneste
Plejehjemmet Hesselvang:
Alle torsdag kl. 14.30
Den 20. december 2018
Den 24. januar 2019
Den 21. februar 2019

