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PRÆSTENS SPALTE

Om det at bære og blive båret
Jeg synes, at det er tankevækkende, at de
fleste danskere helt i starten af deres liv bliver båret af deres forældre ind i kirken til
dåb, og når vi når til den anden ende af livet,
bliver vi igen båret ud af kirken af vores nærmeste. Vi bæres ind i kirken og vi bæres ud
af kirken af vore kære.
Undervejs imellem disse to yderpunkter i
vores liv – dåb og begravelse – er vi også
ofte afhængige af at blive båret og båret over med, måske ikke i bogstavlig forstand, som ved dåb og begravelse, men i
mere overført betydning. I perioder, hvor vi
har det svært og hvor livet bliver tungt, er vi
afhængige af, at der er mennesker omkring
os, der kan bære med i vores liv med hjælp,
støtte og opmuntring, og der kan også være
tunge byrder, som vi kan lade Gud hjælpe os
med at bære.

I Indien fandtes der før i tiden langs de fleste veje såkaldte byrdebærere. En byrdebærer bestod af to store sten, der var placeret
ved siden af hinanden kun adskilt af en lille passage, så det var muligt at gå ind imellem stenene. Disse byrdebærere havde en
vigtig funktion for de mange fattige indere,
der hverken havde æsel eller hest til at slæbe deres ting, når de skulle til markedet for
at sælge deres varer. I stedet fik de bundet
deres last op på et åg – en tværstang over
skulderen – og således kunne de gå langt
med endog meget tunge byrder. Undervejs
havde de stor gavn af byrdebærer-stenene,
der stod med jævne mellemrum langs vejene. Det var nemlig alt for omstændeligt af få
alle pakkenellikerne af, hver gang de havde
brug for et pusterum, så i stedet kunne de
blot gå ind imellem de to byrdebærer-sten
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og hvile byrderne på dem og på den måde
få en lille pause og samle kræfter til at gå
videre.
Byrdebærer-stenene bruges ikke så meget
mere i Indien, men en del af de gamle sten
har fundet en spændende ny anvendelse. I
nogle af Indiens kirker har man nemlig taget
de udtjente byrdebærer-sten ind i kirkerne
og brugt dem som alter. Det er der en meget
flot symbolik i, synes jeg. Dermed bliver de
indiske gudstjenestedeltagere på en meget
konkret måde mindet om Jesu ord i Matt.
11,28, hvor han siger: ”Kom til mig, alle I, som
slider jer trætte og bærer tunge byrder, og
jeg vil give jer hvile”.
Det er et fantastisk godt budskab for os alle,
for hvem kender ikke til, at der engang imellem må bæres på tunge byrder i livet? Det
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kan være bekymringer, sygdom, sorg, arbejdsløshed, stress eller alt muligt andet. Og
hvem kender ikke til at blive træt og bare
have brug for et hvil? Jesus tilbyder at være
en sådan byrdebærer-sten for os, så vi kan
få en pause.
Ikke nok med at Gud vil bære livets byrder
sammen med os, Biblen fortæller os, at han
også vil bære vores skyld. Normalt er det
ikke god skik at give andre skylden for noget, man selv har gjort – det er at løbe fra sit
ansvar – men mange af os er alligevel gode
til at skubbe skylden fra os. For andre er ud-

fordringen den modsatte: De suger skyld til
sig og tager brodden af andres kritik ved at
tage hele skylden på sig: ”Det er også min
skyld det hele”.
I kirken er vi fri for denne håbløse svingen
mellem at løbe fra ansvaret, give andre skylden og at overbebyrde os selv med grænseløst ansvar, for i kirken er det legitimt at give
en anden skylden, nemlig Kristus. Budskabet
lyder: Lad være med altid at lade andre bære
skylden – Kristus bærer skylden. Lad være
med al det selvplageri med egne skyldfølel-

+Plus
Regler for Kirkehus i Asp
Brugere af huset:
Medarbejdere
Minikonfirmander
Børnekirke
Kirkelige foreninger

·
·
·
·

· Konfirmander
· Babysalmesang
· Menighedsråd

Al planlagt brug af huset, skal noteres i en kalender, hos den hus
ansvarlige og i en kalender i huset. Det skal fremgå hvem, det er
der bruger huset. Reservation, ud over de daglige brugere, skal
ske en måned før brug. Brugere af huset er ansvarlige for, at aflevere huset i samme stand, som det blev modtaget, klar til næste arrangement.
Nøgle udleveres og afleveres til Susanne.
Husansvarlig: Susanne Andersen
Tlf.: 40 35 20 91
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ser – Kristus bærer skylden. Kristi død bryder denne onde cirkel, som skylden altid er,
ved at tilbyde at bære skylden for os.
Så vi bæres ind i kirken ved livets start og vi
bæres ud af kirken ved livets afslutning. Kirkens budskab er, at Gud, helt fra livets start
og til dets afslutning, vil bære med på livets
byrder og han vil bære på vores skyld.

Sognepræst Carsten Hoffmann

KONCERT I ASP KIRKE
søndag 10. december

JULEMARKED

Til adventskoncerten den 10. december kl. 16.00 får vi besøg af
Holstebro gospelkor. Koret har omkring 70 medlemmer, men vil
til denne koncert være tilpasset lidt i antal, for at det er passende
i forhold til kirkens størrelse.

søndag 3. december kl. 9.30-13.30
Langhøj spejderne inviterer til juelmarked søndag 3. december kl.
9.30-13.30 i Spejderskoven. Efter julemarkedet går vi i samlet flok
til gudstjeneste i Asp kirke.

Repertoiret er bredt og svinger lige fra energiske film- og radiohits til eftertænksomme, stille og smukke sjælere, mest indenfor
gospelgenren.
Ved denne koncert vil repertoiret dog være meget præget af at vi
er lige midt i juletiden.

www.kfumspejdernelanghøj.dk

KYNDELMISSE
MUSIK-GUDSTJENESTE
fredag 2. februar 2018
Kyndelmissemusikgudstjeneste i Fousing kirke 2. februar 2018 kl. 19.30

FASTELAVNSFEST
MED FAMILIETRÆF

Til kyndelmisse i Fousing kirke vil der være et lokalt kor, der skal
synge.

søndag 11. februar 2018

Koret eksisterer ikke endnu, men jeg håber der er rigtig mange
der vil være med. Jeg forestiller mig et voksenkor, der skal øve én
gang om ugen, i alt 4 gange inden kyndelmisse. Der er ikke nogen
krav om, at man skal kunne læse noder for at være med. Det vigtigste er at man har lyst til at synge.

Søndag 11. februar inviteres til familiegudstjeneste i Fousing kirke kl. 10.30.
Fastelavnsfesten fortsætter i Langhøj Sognegård med fælles frokost, tøndeslagning, kåring af bedste udklædning, fastelavnsboller og afslutning. Nærmere info følger pr. sms.

Første gang vi øver er Tirsdag den 9. januar kl. 19.00-21.00.
Det foregår i Det nye kirkehus i Asp.
Jonsvein Høgagard

Arr. Familietræfudvalget
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Luther- gode gerninger

Du som gir os liv og gør os glade!

SOGNEAFTEN

HØJSKOLEAFTEN

onsdag 7. feb. kl. 19.00 i Langhøj Sognegård

onsdag 7. marts kl. 19.00 i Asp kirkehus

Luther- gode gerninger, i en tid med skyld og skam.

Du som gir os liv og gør os glade!

Luther sagde, at som kristne kan vi ikke lade være med at gøre
gode gerninger. Hvad er gode gerninger? Hvordan passer det ind
i vores samfund, der er præget af skyld og skam, og hvor enhver
er sin egen lykkesmed og bærer ansvaret for at eget liv lykkes?
Emnet bliver belyst af tidligere Biskop Karsten Nissen den 7-2
2018

Hvordan kan det være, at det er så svært at få nye salmer med
i salmebogen?
Flere salmedigtere har gennem nyere tid skrevet meget værdifulde og let sangbare salmer.
Præst og salmedigter Hans Anker Jørgensen vil denne aften dele
sine tanker med os. Vi skal synge nogle af Hans Ankers salmer,
der er kommet gennem nåleøjet til salmebogen og nogle af de,
der er på spring.

Alle er velkommen til en aften der vil give stof til eftertanke.

I det nye salmebogstillæg findes Hans Anker Jørgensens smukke
bryllupssalme, der indeholder flg. vers:
Det er, at efter sommer,
når dagene blir grå,
når storm og kulde kommer
og kys og knus blir få,
når en af os må sukke:
dig kan man, grimme, smukke,
kun elske med Guds hjælp.
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VISIONSDAG
for Ølby-Asp-Fousing Sogne

Det, som er kendetegnende for vores område i forhold til kirke og
foreningsliv:
Stærk lokal identitet
Stor kirkegang
Mange frivillige
Vi bor i et ”smørhul”
Stor opbakning fra forældre uanset hvad børnene deltager i

25 personer fra menighedsråd, personale og repræsentanter fra omegnens kirkelige foreninger, investerede en lørdag i november til at
drøfte visioner for arbejdet ud fra kirken.
Konsulent og sognepræst Yvonne Nielsen Alstrup havde lavet forarbejdet til dagen, og bragte os konstruktivt gennem dagen.
Efter morgensang brugte hver deltager et par minutter på at fortælle
hvad de hver især brændte for, i arbejdet. Det gav Yvonne et indblik
i den historie vi har i området.

·
·
·
·
·

Vi er i pastoratet ca. 1765 borgere og godt 16oo er medlemmer af
folkekirken. Ud over søndagens Højmesse er der gudstjenester med
målgruppefokus: Spagetti- Teenchurch- Frilufts- Skolejule- BørneDåbsjubilæum- Musik- Høst- BUSK- Allehelgen- Plejehjem- Konfirmation.
Ud over det er der andre tilbud: Minikonfirmand- Konfirmand- Sogneaftner- Højskoleaftner- Dåbsservietter- Kirkekor- Børnekirke- Kirkekaffe/frokost- Julehjælp- Kirke/sogne-festival.

Herefter tog Yvonne over og startede med at opliste 3 måder at
forholde sig til fremtiden på:
Alt var bedre i gamle dage!
Det nytter alligevel ikke noget!
Alt er muligt. (Visionær)!
Vi blev gjort opmærksom på, nogle af de udfordringer kirken har i
fremtiden, med hensyn til at formidle Gud til mennesker.

·
·
·

Derefter blev oplistet hvad der er MEGATRENDS for nutidens
mennesker i tiden:
Mangler tid
Skaber egen identitet
Søger anerkendelse
Altid online
Vil være sundere
Søger mening med Livet
Vil gerne ”redde” Verden
Nogle vil nok sige at det er i Købenenhavn eller Århus det forholder
sig sådan, og ikke her. På sigt ser vi at ovenstående tendenser også
bliver realitet her i området.

Det efterfølgende gruppearbejde skulle have fokus på hvad vi i fremtiden ville arbejde med. Er der nogle af tingene der trænger til et servicecheck? Kan vi undvære noget? Skal vi lave nye ting?

·
·
·
·
·
·
·

Konklusionen efter dagen er, at vi i de næste år har fået meget i
værkøjskassen som kirken kan arbejde videre med.
Ud over det har vi en bred vifte af kirkelige foreninger i området,
som på dygtig vis arbejder med børn og unge. Der har vi også som
kirke en opgave i at bakke op med rosende ord og penge til målrettede projekter.
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15 ÅRS JUBILÆUM & INDVIELSE AF KIRKEHUSET I ASP
som menighedsrådet ønsker skal blive til gavn og glæde i hverdagen
for medarbejderne og hvor det også vil være muligt at holde forskellige mødeaktiviteter.

Festlig jubilæum i Børnekirken og indvielse af Asp kirkehus.
Søndag 10. september var Asp kirke fyldt til sidste plads.
Børnekirken fejrede 15 års jubilæum, og mange børnefamilier var
mødt op for at deltage i festlighederne.
Heldigvis skinnede solen, så børnene kunne lege barmhjertige samaritanere udenfor børnekirken.

Menighedsrådet var vært med frokost og kaffe til alle. En dag med
glæde, solskin, taler og gode ønsker for aktiviteterne i kirkehuset
fremover.

Ligeledes blev den røde snor klippet ved indvielsen af kirkehuset,

Jenny Rasmussen
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NYT FRA KFUM OG KFUK

AKTIVITETS- OG
INTEGRATIONSDAG

Der sidder for øjeblikket 3 i bestyrelsen, og med de aktiviteter vi arbejder med, er det for lidt! Kommer der ikke flere eller andre i bestyrelsen, står foreningen og dermed alle aktiviteter til at lukke, lige
fra Sct. Hans, Juletræ, Integrationsprojektet og Teenklubben m.m. Så
MØD OP til generalforsamlingen og vis din støtte, dit engagement
og ønske om at der fortsat findes børne- og ungdomsarbejde i sognet.

Den 17. september
... havde KFUM & KFUK i Asp inviteret til endnu en aktivitetsdag for
og med flygtninge fra Struer Kommune. Interessen var så stor, at der
måtte lejes en bus til at fragte dem herud til frokost i forskellige hjem
og herefter fælles aktiviteter i og omkring Langhøjskolen og hallen.
Vi forventer at følge op på succesen først på foråret. Vi håber, at
endnu flere har lyst til at støtte op om arrangementet.
Vi har brug for din hjælp.

Kommende arrangementer:
Juletræsfest i Asp Missionshus 28. december kl. 19.00
Familiedag på Nørre Nissum Efterskole
Generalforsamling i Asp Missionshus onsdag d. 21.02 kl. 19.30

·
·
·

BUSK-GUDSTJENESTE
BUSK-Gudstjeneste 29. oktober
– velkommen til fest
Ikke en eneste af kirkegængerne forstod søndagens tekst, da
Erik gjorde betydningen af Reformationen nærværende til BUSK
gudstjenesten, hvor han læste teksten på latin.
Spejderne brød ind, og bad ham gøre gudstjenesten forståelig,
så det kunne blive en fest for os alle. I løbet af ingen tid blev kirken pyntet på festlig vis af konfirmander, teenklub og spejdere
med tegninger fra søndagsskolen, flag, blomster og fodbolde, og
med kirkekorets hjælp blev det til en FEST FOR ALLE at være til
gudstjeneste.

8

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MINIKONFIRMAND
i det nye kirkehus

BABYSALMESANG

20 børn fra 3. A og 3. B har dette efterår taget imod tilbuddet om
at komme til minikonfirmand.
”Børnene bliver hentet på skolen af mig, og når de har fået deres kryds på min seddel, går de op til det nye lyse Kirkehus, hvor
de bliver mødt af Gurli Kattenhøj samt Maja Nørby Dahl der står
klar til at modtage dem”, fortæller Børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard, der er ansvarlig for minikonfirmandundervisningen.
Vi begynder altid med at få lidt at spise, det er vigtigt.
Efterfølgende høres der bibelhistorie og laves en aktivitet, der
knytter sig til fortællingen.
I dette forløb har det været nyt for os at være i Kirkehuset, i stedet for Missionshuset. Men det har givet os muligheden for at
bruge kirken hver gang og det har været et stort plus. Det giver
børnene en fortrolighed med kirkerummet.
Forløbet afsluttes ved Spaghettigudstjenesten tirsdag den 22.
november kl. 17.
Her får minikonfirmanderne en aktiv rolle og alle i sognet er velkomne til at komme og være med.
Efter gudstjenesten er der pasta og kødsauce til alle der har lyst
at spise med.
Minikonfirmanderne og deres familier er særligt inviteret og ved
denne lejlighed får de deres diplom og gave fra Menighedsrådet
overrakt.

i Asp kirke
Asp kirke er i den grad fyldt op med babypludren og barnevogne
her i efteråret, når 11 mødre og deres babyer samles om Babysalmesang en gang i ugen. Der bliver sunget, danset, vugget og
plasket til toner af salmer fra salmebogen.
Efter salmesangen bliver der drukket kaffe og hyggesnakket i de
dejlige nye og lyse lokaler i Kirkehuset.
Det er Børne- og ungdomsmedarbejder fra Struer Kirke, Charlotte B. Nygaard, der står for babysalmesangen og hun får god
hjælp af Bente Sørensen, der er frivillig på holdet.
Har du lige født og får lyst at være med når det næste hold begynder til foråret, så kontakt Charlotte på mail:
bu@struer-kirke.dk eller på mobil 2684 9203.
Det er nu faldet på plads, at der er babysalmesang følgende torsdage i foråret 2018:
Marts:
1., 8., 15. og 22.
April:
5., 12. 19. og 26.
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AKTIVITETER

IM, ASP

IM, LINDE

BØRNEKLUB LINDE

DECEMBER:
Fredag 8. kl. 19.30

DECEMBER:
Fredag 8. kl. 19.30

Adventsfest for hele familien.
v. Aase Stoltenberg. Hjerm

Adventsfest for hele familien i Missionshuset

Torsdag 28. december kl. 14.00

Torsdag 28. kl. 19.30

Børneklub

Julefest v. fritidsforkynder Vagn Andersen.
Holstebro.

Julefest, for hele familien.

Fredag 1. december kl. 19.00.
Adventsfest for hele familien
v. Maria Skadkær Serner Pedersen
Fra ”Åbne Døre”.

Torsdag 28. december kl. 19.00
Familie juletræsfest

BEDE OG ALLIANCEUGE:
Mandag 8. januar kl. 19.30
Tirsdag 9. januar kl. 19.30
Onsdag 10. januar kl. 19.30
MISSIONSUGE I ASP:
Mandag 29. januar kl. 19.30

JANUAR 2018:
Tirsdag 9. kl. 19.30
Bedemøde

Torsdag 11. kl.19.30
Bedemøde

MISSIONSUGE I LINDE
Mandag 22. kl. 19.30

Tirsdag 30. januar kl. 19.30

Møde v. Missionær Bjarne Hvidberg. Tistrup.

Fredag 26. kl. 19.30

Onsdag 31. januar kl. 19.30

Oplevelser fra Israel v. missionspiloter.

SØNDAGSSKOLEN
- ASP MISSIONSHUS:
Søndag 17. december kl. 10.15
Torsdag 28. december kl. 19.00
Julefest for hele familien.

Søndag 28. januar kl. 10.15

JANUAR 2018:
Søndag 21.
Børneklub

FEBRUAR 2018:
Søndag 11.
Børneklub

Torsdag 25. kl. 19.30

v. Vagn Ove Høgild. Holstebro.

Generalforsamling.

Julefest for hele familien i Missionshuset

Tirsdag 23. kl. 19.30
Møde v. Provst Ole Rasmussen. Bøvlingbjerg

Tirsdag 20. februar kl. 19.30

Torsdag 28. kl. 19.30

Møde v. Emeritus Per Toftdahl. Vildbjerg

v. Henrik Hindbo Dideriksen.
Skive.

Sangaften v. organist Inger Kamstrup.
Holstebro.

Søndag 10.

FEBRUAR 2018:
Torsdag 22. kl. 19.30
Generalforsamling.
Indsamling til husets drift.
MENIGHEDSRÅDSMØDER

Kl. 19.00 i Asp Kirkehus
Onsdag 6. december.
Torsdag 18. januar.
Tirsdag 6. februar.

Søndag 11. februar kl. 10.15
Fastelavnsfest. (se opslag s. 4)

Søndag 25. februar kl. 10.15

10

DÅBSSERVIETTER
30 flittige kvinder hækler og strikker
dåbsservietter til brug ved barnedåb i
Vejrum, Ølby, Asp og Fousing kirker.
Dåbsservietterne er en gave fra menigheden til minde om dåbshandlingen.
”Hækle og Strikke klubben” mødes i
Asp kirkehus:
Mandag 11. december .................. kl.
Torsdag 11. januar ........................... kl.
Mandag 22. januar ......................... kl.
Torsdag 8. februar .......................... kl.
Mandag 19. februar ........................ kl.

19.00
9.30
19.00
9.30
19.00

Børnekirke

Kirkekaffe efter gudstjenesten

DECEMBER

SØNDAG 3. DECEMBER
(1. søndag i advent)
Kl. 10.30 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
Kl. 14.00 Asp kirke – Familiegudstjeneste
– Carsten Hoffmann
SØNDAG 10. DECEMBER
(2. søndag i advent)
Kl. 10.30 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 16.00 Asp kirke – Kirkekoncert med
Holstebro Gospelkor
Kl. 16.00 Vejrum kirke – Luciagudstjeneste – Erik Lavdal
SØNDAG 17. DECEMBER
(4. søndag i advent)
Indsamling til Julehjælpen i Struer provsti
Kl. 9.00 Fousing kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Ølby kirke – Erik Lavdal
SØNDAG 24. DECEMBER
(Juleaften)
Kl. 14.00 Asp kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 15.00 Vejrum kirke – Erik Lavdal
Kl. 15.15 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
Kl. 16.30 Asp kirke – Erik Lavdal
MANDAG 25. DECEMBER
(Juledag)
Kl. 9.00 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Vejrum kirke – Erik Lavdal
TIRSDAG 26. DECEMBER
(2. Juledag)
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann
SØNDAG 31. DECEMBER
(Julesøndag)
Kl. 9.00 Vejrum kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Fousing kirke – Erik Lavdal

Kirkekoret medvirker

JANUAR

GUDSTJENESTER

FEBRUAR

MANDAG 1. JANUAR
(Nytårsdag)
Indsamling til Bibelselskabet
Kl. 16.00 Asp kirke – Carsten Hoffmann

FREDAG 2. FEBRUAR
(Kyndelmisse) - se opslag side 4.
Kl. 19.30 Fousing kirke
– Musikgudstjeneste – Erik Lavdal

SØNDAG 7. JANUAR
(1. søndag efter Hellig 3 Konger)
Kl. 9.00 Fousing kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Ølby kirke – Erik Lavdal

SØNDAG 4. FEBRUAR
(Seksagesima søndag)
Indsamling til Søndagsskolerne i Danmark
Kl. 9.00 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Asp kirke – Erik Lavdal

SØNDAG 14. JANUAR
(2. søndag efter Hellig 3 Konger)
Kl. 9.00 Asp kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Vejrum kirke – Erik Lavdal
SØNDAG 21. JANUAR
(Sidste søndag efter Hellig 3 Konger)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Vejrum kirke – Erik Lavdal
SØNDAG 28. JANUAR
(Septuagesima søndag)
Kl. 9.00 Vejrum kirke
– Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

Tirsdag 5. december ..................... kl. 10.30
Erik Lavdal
Onsdag 20. december ................. kl. 10.00
Erik Lavdal
Onsdag 10. januar............................ kl. 10.30
Erik Lavdal
Onsdag 24. januar ......................... kl. 10.30
Carsten Hoffmann
Onsdag 7. februar .......................... kl. 10.30
Erik Lavdal
Onsdag 21. februar ........................ kl. 10.30
Erik Lavdal
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SØNDAG 11. FEBRUAR
(Fastelavns søndag)
Kl. 9.00 Asp kirke (uden nadver)
– Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Fousing kirke – Familiegudstjeneste – Carsten Hoffmann
Kl. 14.00 Vejrum Kirke – Fastelavnsgudstjeneste – Erik Lavdal
SØNDAG 18. FEBRUAR
(1. søndag i fasten)
Kl. 9.00 Fousing kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Ølby kirke – Erik Lavdal
SØNDAG 25. FEBRUAR
(2. søndag i fasten)
Kl. 9.00 Vejrum kirke
– Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann

KIRKEBIL

Bestil kørsel til alle 10.30 gudstjenester
i Ølby, Asp og Fousing, uanset hvor i
pastoratet du bor. Kørsel bestilles
senest lørdag kl. 12.00. Hvis du bor i...
Ølby: Ring til Erling Forbech,
tlf. 9786 5208 / 2467 5208
Asp/Linde:
Fousing: Ring til Jytte Hvingelby,
tlf. 2023 51 07 – eller ved henvendelse
til et andet menighedsrådsmedlem.

Provst / Sognepræst

Carsten Hoffmann
Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby
caho@km.dk
Tlf. 97 86 50 16 – 51 17 24 50
(Mandag fridag)

Sognepræst

Erik Bro Lavdal
Sct. Olai Bakke 2A, Vejrum
ebl@km.dk
Tlf. 97 46 43 31
(Mandag fridag)

Organist

Jonsvein Høgagard
hogagard.organist@gmail.com
Tlf. 97 40 63 33 – 60 86 43 33

Ølby, Asp og Fousing
Kirkegårde

Graver / daglig leder:
Preben Sigaard
Graverkontoret tlf. 97 48 75 46
– 30 62 54 46
graver@aspkirke.dk

Ølby, Asp og Fousing
Menighedsråd

Menighedsformand:
Erling Forbech
Tlf. 97 86 52 08 – 24 67 52 08
erling@forbech.dk

Kirkelig vejviser
Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse, navne-ændringer, registrering af dødsfald osv.
På kirkens hjemmeside www.øaf-kirker.dk kan du finde
både vejledning og de nødvendige blanketter, samt links
til nyttige oplysninger.
Det er Struer Kordegnekontor, der varetager registreringen for Ølby-Asp-Fousing sogne. Kordegnekontoret
er naturligvis altid behjælpelig, hvis du har spørgsmål.
Spørgsmål kan sendes til struer.sogn@km.dk eller kordegnen, der kan træffes på 96 84 92 00.

Kirkeværge Ølby

Kirke og sogn i Ølby, Asp, Fousing og Linde

Kirkeværge Asp

Oplag: 850 eksemplarer
Layout: complot@complot.dk
Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen
22. januar 2018 til kirkeblad@outlook.dk
Program for marts / april / maj

Cathrine Isaksen
Mobil 22 61 62 44
isaksen.c@gmail.com
Kim Nørgaard Linde
Tlf. 97 48 72 92 – 26 66 82 27
fam.linde@dlgnet.dk

Kirkeværge Fousing

Jytte Hvingelby
Mobil 20 23 51 07
jyttehvingelby@outlook.dk

Redaktionsudvalg
Erik Bro Lavdal. Vejrum. Tlf. 97 46 43 31
ebl@km.dk
Cathrine Isaksen. Ølby. Tlf 22 61 62 44
isaksen.c@gmail.com
Miriam Larsen Degn. Ølby. Tlf. 28 72 96 62
miriam4larsen@gmail.com
Jenny Rasmussen. Ølby. Mobil 51 27 18 48
kirkeblad@outlook.dk
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DØBTE

Ølby:
06.08.17 Aura Nørgaard Langergaard,
		Kløvenhøj 2, Ølby, 7600 Struer
Asp:
08.10.17 Mikkel & Andreas Krabbe Sandholm
		Tårngade 22, 7600 Struer
08.10.17 Villads Hornstrup Stefansen
		Brahmsvej 120, 7500 Holstebro
15.10.17 Laura Birkemose Krahn Møller
		Aspvej 28, Asp, 7600 Struer
29.10.17 Mathias Sletting Nørgaard,
		Hestbækvej 24, Hestbæk, 7600 Struer
29.10.17 Frederik Larsen Degn,
		Brasholmvej 1, Ølby, 7600 Struer
Fousing: 24.09.17 Freja Aggergaard Klauber,
		Kirketoft 74, Asp, 7600 Struer
24.09.17 Ebbe Bech Byskov,
		Hedevej 7, Fousing, 7600 Struer
08.10.17 Jakob Nørby Velde,
		Tornager 6, Linde, 7600 Struer
05.11.17 Magnus Noer Jeppesen,
		Lindevej 36, Asp, 7600 Struer

