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KIRKEBLAD
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Alstrup

Et hav, der vugger sig til ro nu
en strand der mørkner så blidt,
en ren orangerød magi
en fred, der rækker vidt
mens vi holder hænder.

Strandby

Et lys der sænker sig så tavst nu
en sol så langsomt på vej
en sommernatteblå magi
et sind, der åbner sig
mens vi fanger stjerner.
Juliane Preisler 1997

Fri som fuglen eller båret på ørnevinger
I en sang af TV2 synges Steffen Brandt
om et menneske, der gerne vil være fri
som fuglen, han er helt besat af tanken
om at blive fuglefri, af hvad han kan finde som sådan, den dag det lykkes, som
han synger: ”jeg er fløjet og ved at drømmen kan bære. Der er bare lige det problem, at han i et øjeblik nok er fri som
fuglen, men altså som fuglen i bur, hvor
den kun kan flakse omkring på stækkede vinger.
Vi vil gerne være fri som fuglen.
Men det bekymrer fuglen sig nu ikke om,
det flyver den fra.
Vor Herre Jesus, bruger da også fuglen
og markens liljer til at lære os: ikke at
bekymre os.
Bekymringer er jo udtryk for et ønske
om at flyve bort fra det liv, vi er sat til
at leve blandt hinanden her og nu, og så
er det vi kan drømme os bort til et andet
liv og et bedre liv, men rent lavpraktisk
er det dog sjældent vi har set, at der er
begyndt at gro vinger ud af ryggen på
folk, hvis vi da lige undtager engle!
Men selvom det med at kunne flyve rent
fysisk har sine begrænsninger, gives der
alligevel åndelige flyveture, der kan

måle sig med den fryd et barn kan opleve, når en voksen giver det en svingtur.
Når vi synger begynder kroppen vel ikke
ligefrem at løfte sig, og alligevel sker det
vel at sangen løfte os på en måde, så vi
føler os løftede op over sorgens eller bekymringernes grå skyer, op hvor himlen
altid er blå og solen altid skinner.
I Moses’ sang står der fx også om Guds
omsorg for sit folk:
”Som en ørn, der vækker sit kuld op
og flyver frem og tilbage over sine unger,
bredte sine vinger ud, tog det op
og bar det på sine vinger” (5.Mos 32,11)
Og netop denne Guds omsorg for sit
folk, som beskrives her med ørnen der
beskytter sine unger, er omsat til sang
bl.a. i salmen: Lovsynger Herren, hvor
vi opfordres til at synge med ordene:
Lov dog den Herre, som alting så herlig
regerer,
ham, der som ørnen på vinger dig bærer
lader dig få mere end du slev kan
forstå
bedre end hjertet begærer. (DDS 2,2)
I en af Grundtvigs salmer lader han
også ørn rime på de kongebørn, Gud gør
os til (DDS 140,3). Og Grundtvig kan i
salmen: ”Lyksalig det folk, som har øre
for klang”, synge om den lyksalighed,
der bliver til, når vi i længsel til Gud
henvender os netop til Gud, hvorved det
kan ske, at den jordiske frygt forvandles
”til håb, der sig højere svinger end ørne
og engle på vinger”. (DDS 376,3).
Steen Rughave
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(TV2 teksten)

e til migFri Som Fuglen
hjemmeNår bølgerne går højt
så kan du altid komme til mig
ker på dig
jeg er godt nok aldrig hjemme
kal nå men du ved jeg tit tænker på dig
Der er så meget, jeg skal nå

Fri som fuglen i sit bur
r
å stærke flakser
vinger jeg omkring på stærke vinger
og hvis det var ku jeg flyve lige hvorhen det
flyve lige
skuhvorhen
være det sku være
fri og fremmed i mit bur
ur
besat af tanken om det jeg finder
jeg finder
den dag jeg er fløjet og ved at drømmen ka
g ved atbære
drømmen ka bære

Når bølgerne går højt
så kan du altid komme til mig
e til migog jeg skal trække virkeligheden
væk under fødderne på dig
keligheden
Der er så meget jeg skal nå

å dig
al nå

Fri som fuglen i sit bur
flakser jeg omkring på stækkede vinger
og hvis det var, ku jeg flyve lige hvorhen det
sku være

fri som fuglen i mit bur
besat af tanken om det jeg finder
den dag jeg er fløjet og ved at drømmen kan
bære
Når alt engang er roligt
vil jeg komme hvis du stadig vil se mig
kravlende, forslået, på knæ
men stolt nok til at elske dig
Der er så meget vi skal nå...
TV-2 tekster - Steffen Brandt tekster - Albumliste
- Covernoter og info fra Fri Som Fuglen - Live 87
(LP / CD) ( 1987 )

r
å stækkede vinger
flyve lige hvorhen det sku være
ur
jeg finder
Herren Jesu Kristi nåde og
kærlighed er hel og fuld kærlighed,
Guds
kærlighed
og
uden mangler, uden grænser og Gud vil
g ved at drømmen kan bære
Helligåndens fællesskab være med jer
elskes af os med samme kærlighed, Gud
alle
vil at vi genspejler hans kærlighed. For
gt
2. korintherbrev 13,13.
Gud er vi dyrebare. Derfor ønsker Gud
også, at den kærlighed, han har elsket
stadig vil se mig
Den apostolske velsignelse (III)
Kærligheden
er
midte
og
centrum,
men
os med, reflekteres i os og giver ekko.
Herren Jesu Kristi nåde og
knæ
Guds kærlighed og
hvor kommer den fra
og hvor
Kristne elsker Gud. Og elHelligåndens
fællesskabfører
være med den
jer
alle
ke dig hen? Kærligheden hører
aldrig op, skrisker vi Gud, er det fordi,
2. korintherbrev 13,13.
l nå... ver Paulus i sit første
brev til Korinterhan elskede os først med så
Kærligheden er midte og centrum, men
kommer
denden
fra og hvor
fører den
ne. I sit andet brevhvor
og
fra
apostolstor og ubegribelig en kærhen? Kærligheden hører aldrig op,
skriver Paulus i sit første brev til
ske velsignelse
vi, atandet
det
er
Guds
lighed, vi slet ikke troede,
randt tekster
- Albumliste -forstår
Covernoter
info
fra
Korinterne. I sitog
brev og
fra Fri
den Som Fuglen - Live 87 (LP / CD) ( 1987 )
apostolske velsignelse forstår vi, at det
kærlighed.
var til. Men kan et Guds
er Guds kærlighed.
Vi kender kærligheden som et savn, vi
Vi kender kærligheden
som
et men
savn,
barn elske Gud af hele sit
kan længes efter
kærligheden,
kærligheden er Guds, men Gud beholder
ikke kærligheden,
kærligheden for sig selv, for Guds
vi kan længes efter
men
hjerte, er det kun derfor.
kærlighed er hel og fuld kærlighed, uden
mangler,
uden Gud
grænser og
Gud vil elskes
kærligheden er Guds,
men
beholder
af os med samme kærlighed, Gud vil at
vi genspejler hans kærlighed. For Gud er
ikke kærligheden for
sig selv, for Guds
Steen Rughave
vi dyrebare. Derfor ønsker Gud også, at

Den apostolske velsignelse (III)

den kærlighed, han har elsket os med,
reflekteres i os og giver ekko. Kristne
elsker Gud. Og elsker vi Gud, er det fordi, han elskede os først med så
stor og ubegribelig en kærlighed, vi slet ikke troede, var til. Men kan et
Guds barn elske Gud af hele sit hjerte, er det kun derfor.
Steen Rughave
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Ikonmaling i Hvalpsund Sognehus
Igen i sommer vil der blive malet ikoner i Hvalpsund Sognehus. Det er nu 5.
gang huset lægger lokaler til et malefællesskab, der vil komme til at bestå af
mindst 9 erfarne malere som kommer
hertil fra store dele af landet og en enkelt fra Norge.
Der vil blive malet i uge 31 og 32, så i
løbet af disse 2 uger kan deltagerne se
frem til at tilbringe tiden i fordybelse,
koncentration, faglig erfaringsudveksling og glæden ved at male ikoner.
Malerne holder meget af at arbejde i
det store lyse lokale i Sognehuset, hvor
lysindfaldet fra ruderne giver det perfekte lys til arbejdet.
Da malerne efterhånden har været her
i en årerække er de desuden kendte
med byen Hvalpsund, naturen på Lounshalvøen og faciliteterne, og efterhånden også mange af borgerne herude.
For evt. interesserede, som har lyst til
at komme ind og opleve det arbejdende
værksted i Sognehuset, se ikonerne og
samtidig få et lille foredrag om russisk/
græsk tradition indenfor Ikon maling,

Sommerløfte
Så længe jorden står,
Skal såtid og høsttid,
Kulde og varme,
Sommer og vinter,
Dag og nat
Ikke ophøre
1. Mosebog 8,21.
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vil der Onsdag d. 7/8, kl 19-21 blive
budt velkommen i Sognehuset, hvor
ikonmalerne samtidig vil være vært
ved en kop kaffe.
Evt. kontakt:
Alice Skals, tlf. 20443417

Angst æder sjæle op!

Overskriften kender vi fra Rainer Fassbinder. Fassbinder, som sikkert selv
kendte angsten som sin daglige følgeer, somsvend,
sikkert
selvikke
kendte
angsten
som for
sin
måske
så meget
angsten
det
fremmede
og
det
som
er
anderledes,
t fremmede og det som er anderledes, som
som han skildres i filmen med overskrifmere angst
som en
drivkraft,
boede
tens navn,
men
nok mereder
angst
som ien
drivkraft,
der boede
i ham,
som gjorde
n, nemlig
den angst,
Søren
Kierkegaard
kan
ham til workoholiker, arbejdsnarkoman,
mmel nemlig
i forhold
alle deSøren
muligheder,
som
dentil angst,
Kierkegaard
beskrive,
opstår,
mansiger
konfronom, at kan
vi lever
på lånt
tid. når
Derfor
teres med og blive svimmel i forhold til
ge for alle
intetheden,
for detsom
ukendte
ogtilnetop
de muligheder,
byder –sig
i
livet – nogen
samtidig
med
at det
bevidstgør
n genstand,
eller
noget
bestemt
den
os om, at vi lever på lånt tid. Derfor sie utallige
muligheder,også
for ikke
slå til. at
Med
ger Kierkegaard
megetatpræcist,
er at være
bangekommer
for intetheden,
Når vi angst
mennesker
for alvor
i krise,
for det ukendte – og netop det er forel har sagt
det sådan: ”Angst er vished om
skellen på angst og frygt. Frygten har
d ædernemlig
angst en
sjælen
og sjælene
genstand,
nogen op.
eller noget
bestemt den frygter, angsten derimod
er bangesom
for det
ukendte, for
de iutallige
de to salmer,
er kommet
med
vores
muligheder, for ikke at slå til. Med rette
kan man derfor sige at kernen i angsten
er døden. Når vi mennesker for alvor
kommer i krise, er det, når angsten har
indhentet os. Digteren Lola Beidel har
sagt det sådan: ”Angst er vished om faldet, men uvished om tidspunktet”. Så
ikke uden grund æder angst sjælen og
sjælene op.
H.C. Andersen udtrykker det også meget
præcis i en af de to salmer, som er kome
met med i vores salmebog:

g

Jeg har en angst som aldrig før,
som stod jeg foran dødens dør
og måtte ind og styrte ned
i mørke og i ensomhed (DDS 502,1)
For det gudløse menneske synes angsten
så også at blive altings omdrejningspunkt, derfor er det måske Biblen, taler
om, at al visdom begynder med at frygte
Gud. Og vi ser netop ofte at når Gud
har mødt mennesker, så er de angste og
bange, inden det går op for dem, at det
er Gud, der er på spil, det er vel angsten
for det ukendte og for døden for at skulle
udslettes, men så opdager mennesker,
at Gud er til stede fx igennem en engel
eller fx igennem Jesus, når mennesker
opdagede, at det var Gud, der talte gennem ham.
Og det prøvede menneske har måske
bedt Kong Davids bøn: ”Gud, min tilflugt og styrke, hjælp i angsten, prøvet
til fulde” (Sl. 46,2).
H.C. Andersen bad: O Herre, Herre hold
mig fast” og beder om at finde hjælp i Fadervor: ”Læg Fadervor som duens blad...
Har jeg ej Gud, hvad har jeg da, når hele
verden falder fra. (DDS 502,3).
Og i sine bekendelser skriver kirkefaderen Augustin: ”Mit hjerte er urolig, indtil
det har fundet hvile i dig”.
Og bag i salmebogen, har vi en bønnebog, hvori følgende står i bøn nr. 28:
Som gæst på jorden
står jeg rådvild
fortabt i et ituslået sind.
Jeg grubler betynget...
Forplaget af uro jagtes jeg rundt.
Gud, vær mig nær...
Øde ligger min krop hen
forstenet, åndløs i angstens bad.
Frels mig, befri mig.
Løs mig ud af mørkets magt.
Steen Rughave
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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. 28. april

Louns Kirke d. 9. maj
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Det sker i vore sogne
Salmer fra Ung til Ung
Duoen Sol og Christian fra X-Factor
giver gratis koncert i Strandby kirke
søndag den 26. aug. kl. 16.00.
Sol og Christian er begge kirkesangere og holder meget af folkekirkens salmer, fortæller de.
Ved eftermiddagens arrangement byder de på deres fortolkninger af
nogle af de salmer, de holder allermest af - men også på fortællingerne om hvorfor de holder af dem, og hvorfor de mener, at salmerne kan
betyde noget for unge mennesker i dag.
Selvfølgelig synger de også enkelte af de sange, de sang i X-Factor
2018 - i akustisk udgave.
Vi kan se frem til en times nærværende salmesang akkompagneret på
guitar, og glæder os til en hyggelig eftermiddag.

Vel mødt til alle
Der vil være
en lille forfriskning
i kirken
efter koncerten.
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Det sker i vore sogne

Kirkerundvisning
Kirke
Kirkerundvisningi iAlstrup
Alstrup Kirke
Søndag
juni kl.
Søndag
denden
30.30.
juni
kl.15.00
15.00

Alstrup Kirke ligger natursmukt med udsigt over Louns Bredning. Kirken er fra første halvdel af
1200-tallet. Den er opført af granitkvadre med skib og kor i romansk stil.
Det oprindelige tårn blev revet ned i 1772, men genopført i 1946. På nordsiden kan man se
hvor den nu tilmurede præsteindgang har været. Kirkens indre gør indtryk ved sin enkle
indretning. Kor og skib har bjælkeloft.
Døbefont og alter er af granit. På alterbordet står ved Kristi Kors tre figurer fra en sengotisk
altertavle fra omkring 1450.
Kom denne sommeraften - som en flot afslutning på Kulturarvsmåneden - med på en
rundvisning i den smukke kirke, hvor museumsdirektør Broder Berg fra Vesthimmerlands
Museum vil fortælle om historien og arkitekturen.

Deltagelse er gratis
Mødested: Alstrup Kirke, Anneksvej 21, 9640 Farsø
Arrangør: Vesthimmerlands Museum
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Kirkelige handlinger siden sidst

elige handlinger siden sidst:

B

Døbte

Vi mindes
STRANDBY:
10. februar
Louns 9. marts
ebruar Maja Skammeritz Greibe, Halfdan Konrad Jensen
Forældre:
S. Greibe
Skammeritz
Greibe, Anne-Mette & Emil
Strandby 12. marts

NDBY:

ldre: Anne-Mette & Emil S. Greibe

Leif Andersen

LOUNS:
Påskedag, 21 april
NS
Malia Elisa Scharbau Jensen,
Forældre:
June Scharbau & Klaus
Påskedag,
21 april. Louns
JensenJensen,
a Elisa Scharbau

ldre: June Scharbau & Klaus Jensen

ALSTRUP:

2 påskedag,
22. april, Alstrup
2 påskedag,
22. april
ka Fryd Heindorf
AnnikaMarkussen
Fryd Heindorf Markussen
ldre: Cecilie
& JohnnyCecilie
Heindorf
Forældre:
& Markussen.
Johnny Heindorf

Markussen.

Vi mindes

Tak til Dorte,
Margit
og Ulla
Louns
9. marts
Halfdan Konrad Jensen

Fra Louns, Alstrup og Strandby Menighedsråd
Strandby 12. marts
skal der hermed lydeLeif
enAndersen
stor TAK til Dorte,
Margit og Ulla for jeres arbejde med at arrangere
spis sammen aftner i Strandby Sognehus.
3 mandsgruppen har besluttet at stoppe.

Tak til Dorte, Margit og Ulla

ra Folkekirden.dk

Fra Louns, Alstrup og
Strandby Menighedsråd
skal der hermed lyde en
stor TAK til Dorte,
Margit og Ulla for jeres
arbejde med at
arrangerer spis sammen
aftner i Strandby
Sognehus.
3 mandsgruppen har
besluttet at stoppe.
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Evt. kontakt:
Alice Skals, tlf. 20443417

IKONMALING

i Hvalpsund
Sognehus

KONCERT
Duoen Sol og Christian fra X-Factor
giver gratis koncert i Strandby kirke

Søndag den 26. august
kl. 16.00

For evt. interesserede, som har lyst
til at komme ind og opleve det
arbejdende værksted i Sognehuset,
se ikonerne og samtidig få et lille
foredrag indenfor ikon maling, vil der

onsdag d. 7. august kl. 19-21
blive budt velkommen i Sognehuset,
hvor ikonmalerne samtidig
vil være vært ved en kop kaffe.

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.):
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Mandag kl. 18.30 - 20.00
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. 20 14 22 14
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
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 2022:
2020:
Strandby, den 26. april
Louns-Alstrup, den 3. maj
2021:
Strandby, den 25. april
Louns-Alstrup, den 2. maj
2022:
Strandby, den 24. april
Louns-Alstrup, den 1. 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 Poulsen, tlf. 22 63 36 00
Strandby:
Kirsten Schøler: tlf. 51 89 45 61

Gravere

Louns:
Dorte Nielsen.
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 10. juli 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

Juni - Juli - August 2019
Dato

Louns Kirke

Alstrup Kirke

Strandby Kirke

Tjenestegørende præst

2. juni			
10.30		
Steen Rughave		
6.s.e.påske				
09.00 i Foulum
9. Juni
Pinse		
9.00		
10.30
Steen Rughave
10. juni					
Fællesprovsti Vitskøl
2. pinsedag				
kl.11.00
16 juni
Trinitatis
10.30
9.00		
Steen Rughave
23. juni 				
Troels Laursen
1.s.e. trinitatis			
9.00
kl. 10.30 i Ullits
30. juni
2.s.e. trinitatis		
9.00
10.30
Steen Rughave
7. juli 					
Troels Laursen
3.s.e. trinitatis
9.00			
kl. 10.30 i Svingelbjerg
Tirsdag					
Havnefest/gudstj.
9. juli		
* se havnefest			
Kl. 19.00
14. juli
4.s.e. trinitatis		
10.30
9.00
Steen Rughave
21. juli					
Steen Rughave
5.s.e. trinitatis
10.30			
9.00 i Foulum
28. juli 					
Steen Rughave
6.s.e. trinitatis			
10.30
kl. 9.00 i Ullits
04. august				
Troels Laursen
7.s.e. trinitatis		
9.00		
kl. 10.30 i Foulum
11. august
8.s.e. trinitatis
10.30		
9.00
Steen Rughave
18. august
9.s.e. trinitatis
9.00
10.30		
Steen Rughave
25. august			
16.00 Koncert
10.s.e. trinitatis
10.30		
Sanggudstj
Steen Rughave
1. september				
11.s.e. trinitatis		
9.00
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

Torsdag den 27. juni
Torsdag den 25. juli
Torsdag den 29. august
Torsdag den 26. september

