KIRKEBLADENE I DANMARK

PRÆSTENS SPALTE

Hvis noget skal gøres, er der tre måder at
få det gjort på. Du kan for det første gøre
det selv. Du kan også vælge at betale nogen for at gøre det for dig. Og den sidste
mulighed er at du kan forbyde børn at gøre
det.
Vi kalder det for omvendt psykologi, og
selvom det nok ikke er en særlig god måde
at opdrage sine børn på, så er det ofte en
ganske effektiv måde at få en dagsorden
gennemført. »Det er meget vigtigt at du
ikke spiser dine grøntsager!« Nogen gange
kan man endda give den et ekstra twist
»Du kan nok slet ikke selv binde dine sko.«

Vi er som mennesker desperate efter at bevise vores værd og vores evne til at stå på
egne ben.
»Selvfølgelig kan jeg da det her, nej nej jeg
behøver slet ikke hjælp, jeg kan godt bære
den« og efterfølgende »nej, jeg har ikke
særligt ondt i ryggen.«
Vi holder fast i tanken om at vores værdi på en eller anden måde hænger sammen med hvad vi kan, hvad vi gør, og ikke
mindst hvad andre tror vi kan og gør. Vores
værdi som mennesker kommer på en eller
anden måde til at hænge sammen med vo-

2

res præstationer, vores udseende og vores
evne til at passe ind. Menneskets værdi bliver pludselig en formel. Jo mere hjælp vi har
brug for, jo mere trækker det ned.
Men sådan er det heldigvis ikke. Vi har en
værdi, en værdi der på ingen måde hænges
op på hvad vi selv er i stand til. For hvis vi
skal være helt ærlige, så ser regnestykket
ikke for godt ud. Hvad har vi reelt at prale
af? Hvad har vi opnået, der ikke er et resultat af det der var givet os. Jeg har lige savet
og kløvet en hel stabel brænde, jeg har opnået noget, men jeg har jo ikke selv skabt
træet, dem der plantede dem, har ikke selv
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skabt frøene eller mulden de blev plantet i.
Uanset hvad jeg opnår i livet, er der ingen
ting jeg til fulde kan tage æren for, selv i de
mest basale ting må jeg erkende at jeg er
dybt afhængig af alt omkring mig.
Og hvor er det en befriende tanke. Intet
kan jeg af mig selv. Min værdi er ikke det
samlede resultat af mine tanker og præstationer. Min værdi er en anden. Min – og din
– værdi er udelukkende knyttet op på én
ting. At jeg er blevet tillagt værdi, værdien
komme udefra.
Da Gud præsenterer sig for Moses i ørkenen er det med navnet »jeg er«. For os kan
det virke som en ufuldstændig sætning. Der
må da mangle noget. Jeg er… hvad? Men
sådan er det ikke med Gud. For os mennesker knytter der sig noget til: Vi er skabt. Vi
er fordi vi er villet. Vi er dybt afhængige af
Gud. Men Gud er. Han er ikke skabt, opstå-

et, fundet på eller på nogen måde afhængig
af noget udefra. Gud er.
Derfra kommer vores værdi. Vi er villet af
det eneste væsen der er uafhængig af alt
andet. Gud, der bare er, har villet dig! Ja du
er, fordi Gud vil det.
David beskriver i en af sine salmer sin forundring over menneskets plads i Guds skaberværk.
”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske,
at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
Du har gjort det til hersker
over dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder,” (Sl 8,4-7)

+Plus
MOBILEPAY I KIRKEN
Menighedsrådet har valgt at oprette en MobilePay-løsning. Det
betyder, at du fremover i Ølby, Asp og Fousing kirker vil kunne
betale ved hjælp af mobilen. Det gælder kirkens kollekter og
indsamlinger, hvor der i våbenhuset vil være oplysninger om,
hvordan du kan give via MobilePay.
Grundlæggende gælder det, at der skal betales til 92262 – så
skulle der gerne som modtager stå ”ØAF-kirker indsamling”, og
så skriver du blot, hvad der samles ind til som besked.
Der vil senere komme endnu et nummer, der kan bruges til betaling for forskellige arrangementer.
Vi håber denne løsning bliver til glæde og gavn.
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Når han tager hele skaberværket i betragtning forundres han over at mennesket har
fået en særlig plads. For hvad er et menneske set i forhold til stjernehimlen? Mennesket er skabt kun lidt ringere end Gud, det
er kronet med ære og herlighed.
Det er en skøn og befriende tanke. Vi har
fået uendelig værdi, og vi har fået den ganske ufortjent.
Sognepræst Erik Bro Lavdal

Dette resulterede i en plads på uddannelsen i klassisk sang ved
Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg i 2015. Her studerer
hun på sit tredje og sidste år af bachelorstudiet, og beskæftiger
sig til daglig med opera, lieder, kirkemusik o. lign.
Efter sin bacheloreksamen til sommer, fortsætter Sidse på kandidatuddannelsen i Esbjerg, med drømmen om et udvekslingsophold i udlandet.
Ud over studierne synger Sidse i Vor Frelsers Kirkes Kor, som i
år blandt andet turnerer med Sergei Rachmaninovs Chrysostomos Liturgi.

MUSIK-GUDSTJENESTE
Vi får besøg af Sidse Lund Henriksen der er Mezzosopran.

Sidse er ligeledes en af medstifterne af gruppen ”Det Klassiske
Kollektiv”, som i år har turneret for andet år i træk og som arbejder med at udbrede den klassiske musik til et nyt publikum
af børn såvel som voksne, samt at skrive og spille nykomponeret musik.

Sidse er født og opvokset i Humlum. Hendes musikalske liv
startede på Struer Musikskole og førte sidenhen til studier ved
MGK MidtVest i Holstebro. Her voksede hendes glæde ved musikken og den klassiske sang i særdeleshed.

Til musikgudstjenesten palmesøndag vil Sidse synge værker fra
det klassiske repertoire af blandt andre komponisten G. F. Händel.
Jonsvein Høgagaard

palmesøndag 25. marts 2018 kl. 19.30

HØJSKOLEAFTEN

onsdag 7. marts kl. 19.00 i Asp Kirkehus
Du som gir os liv og gør os glade!
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. 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.

SOMMERFEST
søndag 27. maj kl. 13.30.
Velmødt til en hyggelig eftermiddag i præstegårdshaven for
hele familien. Traditionen tro er der en kort fortælling, sjove aktiviteter, softice og kaffebord.
Alle er hjertelig velkomne.
Arr.: Menighedsrådets aktivitets udvalg.
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KONFIRMANDEVENT

CAFÉ
– EFTERMIDDAGE

LÆR SALMER

torsdag 8. marts kl. 8 – 15

onsdag 14. marts. kl. 14 – 16
& onsdag 11. april kl. 14 – 16

onsdag 21. marts
og tirsdag 10. april kl. 19 - 21

Menighedsrådet har taget initiativ til
at lave café-eftermiddage i Kirkehuset. Der er planlagt 2, i håb om det kan
udvikle sig til flere. Det forudsætter, vi
kan finde nogle, der vil hjælpe med at
tilrettelægge og afvikle møderne.

Menighedsrådet har indkøbt det nye
tillæg til salmebogen ”100 salmer”. Det
indeholder mange spændende nye salmer, og dem vil vi gøre brug af blandt
andet ved gudstjenesterne.

Alle Struer Provstis konfirmander samles torsdag d. 8. marts til årets Konfirmandevent .
Konfirmandevent afholdes i området
omkring Vejrum Kirke og Hardsyssel
Efterskole, og konfirmanderne vil blive
hentet ved langhøjskolen i bus.
I år vil vi starte med at rejse 2000 år
tilbage i tiden, og gå på opdagelse i
Paulus’ liv. Om eftermiddagen overtager Foredragsholder, Freelance rejsejournalist og Globetrotter Anders
Kofoed Pedersen og vil snakke om udfordringerne ved at være ung i dag.
Vel mødt til et spændende konfirmandevent.

Det første møde er onsdag 14. marts
kl 14.00 til 16.00, hvor Provstivolontør
Marie Sloth Linde og Anne Sofie Debel vil fortælle om deres tur til Israel.
Næste møde er onsdag 11. april, hvor
Pastor Ingrid Smith Lisby fra Esbjerg
vil fortælle om de gamle broderede
skriftsteder og bibelske billeder, som vi
måske har hængende i vore stuer.
I den forbindelse håber vi, nogle af jer
vil udlåne de skriftsteder og billeder, I
måtte have. De skal udgøre en lille udstilling i Kirkehuset.
Henvendelse til Erling Forbech.
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fra det nye salmebogstillæg

For at blive fortrolige med i hvert fald
nogle af de nye salmer, har vi sammen
med vores organist Jonsvein Høgagard
planlagt to aftner hvor vi sammen vil
lære nogle af salmerne at kende gennem fællessang.
Det bliver onsdag den 21. marts og
tirsdag den 10. april. Begge aftner fra
kl. 19 til 21.
Alle, der har lyst til at være med til, at
det bliver naturligt at synge i tillægget,
er velkomne. Når der den 7. marts er
højskoleaften vil salmedigteren Hans
Anker Jørgensen også præsentere os
for nogle af de salmer fra tillægget han
har forfattet.
På Menighedsrådets vegne.
Finn Dahl Hansen

FRILUFTSGUDSTJENESTE
PÅ VENØ
2. pinsedag 21. maj kl. 10.30

©Mikkel Østergaard

SOGNEINDSAMLING

Provstiets friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, den 21. maj kl.
10.30, Venø Efterskole - Nørskovvej 8, Venø.

i Ølby-Asp-Fousing søndag 11. marts 2018

I kirkens hjerte finder vi pinsen og derfor er det helt fantastisk
at kunne invitere til at fejre 2. pinsedag sammen med hele provstiet på vores lille charmerende ø som kaldes for ’Limfjordens
hjerte’. Med ansigtet rettet mod Venø Bugt, forhåbentlig belyst
af pinsesol og Ånd, vil vi afholde årets traditionsrige friluftsgudstjeneste under lovsang og bøn fra provstiets præster og
børnekor. Så kom og ”hør himmelsus i tredje time”, når himlen
møder jorden. Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe
lidt mad, vand og kaffe mv. – eller man kan spise sin medbragte
mad på plænen.

Vi håber, I tager godt imod vores indsamlere, når de, igen i år,
samler ind til fordel for Folkekirkens nødhjælp.
GØR EN FORSKEL - Vær med til at samle håb ind den 11. marts,
meld dig som indsamler til indsamlingsleder Gustav Byskov
Nielsen tlf.: 2513 7152.
Indsamlingen starter efter gudstjenesten i Asp kirke kl. 10.30.
En rute giver os mulighed for fx at give:
• Overlevelsespakker til én mdr. for 4 pers. efter en katastrofe
• Bæredygtige køkkenhaver til 5 familer i en afrikansk flygtningelejr
• Hjælp til at 6 flygtningekvinder kan starte en insektfarm, der
giver proteinrig mad
Menighedsrådet

Der er gratis færgeafgang for fodgængere, så stil bilen på fastlandet og hop på Venøbussen på Venø færgeleje som vil transportere dig til din provstigudstjeneste.
Præsterne i Struer provsti

OPTÆLLING 2017 (2016):
Dåb

Konfirmander

Vielser/
velsignelser

Begravelser/
bisættelser

Gudstjenester

Altergæster

Gudstjenestedeltagere

Ølby

3 (5)

0 (0)

1 (2)

3 (2)

28 (28)

916 (1021)

1169 (1357)

Asp

9 (10)

25 (23)

4 (3)

15 (11)

39 (44)+23

2044 (2718)

4037 (4455)

7 (1)

0 (1)

1 (1)

2 (5)

30 (27)

949 (913

1346 (1141)

19 (16)

25 (24)

6 (6)

20 (18)

97+23 (99)

3909 (4652)

6552 (6953)

Fousing
I alt:
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"SHALOM!"
Sådan indledes samtalen hernede og derefter: hvor man er fra og sikke fine lokker
du har - Det israelske folk er enormt imødekommende og smilende.
Jeg har sagt ja tak til 3 måneders frivilligt
arbejde og bibelundervisning, i samarbejde
med Holstebro, Struer og Lemvig provsti
og Israels missions unge. Og det er en oplevelse for livet!
Vores frivillige arbejde består af forskellige
former for arbejde - f.eks malede vi vægge
i 2 dage hos YUVAL (kristen musikskole)
Hjalp Meir på den kristne Kirkegård i Jerusalem. I en uge var vi hos Shevet Achim i
Tel Aviv. En kristen organisation, der hjælper børn med hjertefejl, hvor vi gjorde rent,
legede med børnene og var med på hospitalet. Vi var hos Nazareth Village, hvor vi
hjalp i gavebutikken og var klædt ud som
på Jesu tid, plukkede oliven - og meget
mere!
Udover frivilligt arbejde, er vi på oplevelsesture, blandt andet på Galilæatur med
hele holdet. Her besøgte vi mange bibelske
steder, f.eks hvor Jesus møder den syndige
kvinde (Joh 4). I fortællingen peger kvinden

op på det velsignede bjerg, hvor de beder Mount Gerizim, -vi stod på bjerget og læste
kapitlet. Stedet hvor Jesus helbreder Peters
svigermor (Markus 2), da vi læste det, kunne vi se ruinerne af huset. Min pointe med
det hele er, at undervisningen kommer helt
nær, man har en bedre fornemmelse af.
Når vi ikke laver frivilligt arbejde eller er på
oplevelsestur, hjælper vi i den danske kirke
i Jerusalem. Her hjælper vi til gudstjenesterne om lørdagen - spiller musik og synger,
deler nadver ud og styrer powerpoint.
Vi bor i den gamle by i Jerusalem i en lille
charmerende lejlighed i det kristne kvarter.
Vi handler ind lokalt og går op og ned i bazaren - det er noget helt særligt.
At strømmen går en gang imellem, at man
selv skal holde brusehovedet eller, at vandet fra vaskemaskinen skyller ud i badekarret, har ikke den store betydning. Lejligheden er nemlig med tiden blevet et hjem for
mig. Og det samme er Israel - her føler jeg
mig tryg."
Marie Nørgaard Linde.
Provstivolontør.
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NYT FRA KFUM OG KFUK

TEENKLUBBEN
– et super godt tilbud
til unge i Asp!
Af Lisbeth Nykjær
Hver torsdag aften mødes 15-20 unge mennesker mellem 12 og 16 år i Asp missionshus til KFUM og KFUKs Teenklub. Her får
de fællesskab og sjove oplevelser for alle
pengene!
Til at lede klubben er der 8 ledere, der gør
et fantastisk stykke arbejde! De fleste går
på en ungdomsuddannelse og ved selv,
hvad det vil sige at gå i Teenklub. De arrangerer sjove aktiviteter og kan lide at tale
med de unge om det at tro på Gud. De udfordrer de unge med bl.a. en ”uretfærdighedsaften”, hvor de unges retfærdighedssans virkelig kommer på prøve. Vinderne
bliver til tabere og brokkeri gør at holdet
mister alt det slik, man hårdt har kæmpet
for at få.

Kristine Rasmussen, der er en af lederne,
fortæller, at en af de sjoveste aktiviteter
hun har været med til er at lave ”3-rettersrundbold”. Her skulle der spises tun ved første kegle, kartoffelsalat ved anden kegle og
findes vingummier i mel ved tredje kegle,
inden man kunne løbe i mål.
Hun fortæller desuden, at der altid er en
god energi blandt de unge, de er altid med
på de skøre og tossede aftener lederne arrangerer for dem. Det er fedt at være med
til at sætte rammerne for et fællesskab med
unge og Gud, og mærke at de deltager aktivt, slutter hun af.
Laura Nykjær på 14 år er en af de unge, der
altid er vild med at komme ud af døren og
i Teenklub.
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Hun husker en aften, hvor de skulle på
løb rundt i byen. De fik fra start udleveret
nogle skøre ting, som de så skulle gå ud og
bytte til noget bedre. De måtte standse biler og forbipasserende og stemme dørklokker for at få byttet sig frem til noget godt.
En sjov aften, der også var udfordrende, da
man skulle henvende sig til mennesker man
slet ikke kendte. Hun fortæller også om en
aften, hvor de havde bil-gemmeleg. Lederne
havde de unge oppe at køre i deres biler og
så gemte en af bilerne sig og gav små hints
for at de andre kunne finde dem. Det at gå
i Teenklub giver et fantastisk fællesskab på
tværs af årgangene og oplevelser for livet.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

KIRKEKLOKKEN
Hver morgen og hver aften ringer kirkeklokkerne for os og det
har de gjort i mange år.
Vi har besluttet, at kirkeklokkerne fremover skal ringe på følgende tidspunkter i vores 3 sogne:
Sommertid: kl. 8.00 og kl. 18.00
Vintertid:
kl. 8.00 og kl. 16.00

KONFIRMATION 2018

De 3 kirkeværger

Vejrum kirke 27. april 2018 kl. 10.30
v/Erik Bro Lavdal
Isabella Ringsted Pedersen, Hästskovägen 3, Sverige
Ivar Grann Flyvholm, Holstebrovej 82
Laura Damtoft Nykjær, Søllergårdvej 3
Rasmus Graversen Hansen, Søllergårdvej 5
Signe Agger Pedersen, Bredkærvej 2
Simon Holm Nielsen, Kronborgdige 1

Asp kirke 29. april 2018 kl. 10.30
v/Erik Bro Lavdal

NYT VARMEANLÆG

Alberte Baadsgaard Christensen, Skt Olai bakke 9
Alberte Hestbæk Jakobsen, Klosterhedevej 55
Emma Silkjær Kattenhøj Pedersen, Kirketoft 90
Ida Maria Pedersen, Høvenhøj 17
Jacob Nørrisgaard Korsbo, Lindekærvej 10
Jakob Visby Gravesen, Grydhøj 3
Johanne Marie Krabbe Høyer, Bækvej 8
Julie Byskov Thing Kristensen, Brattingbjerg 4
Line Møllegaard Andersen, Klosterhedevej 2
Lucas Gram Andersen, Tjørne Alle 15
Matilde Øgendahl Daniels, Lindekærvej 4
Mille Wirenfeldt Jakobsen, Brattingbjerg 32
Nikkie Andersen, Langhøjvej 5
Nikolai Haaning Buchhave, Lindevej 33
Noa Pannark Jakobsen, Vilhelmsborgvej 50
Rasmus Kristensen, Rødebrovej 1
Sebastian Sanggaard Christensen, Donskærvej 2
Sofie Munch Andersen, Kirketoft 22
Sofie Vindum Poulsgaard, Vilhelmsborgvej 91
Thorkatla Yr Fridriksdòttir, Broholmvej 1, Resen

i Ølby Kirke

Ølby kirke var lukket i hele oktober måned (2017), da der skulle
installeres nyt varmeanlæg. Håndværkerne arbejdede på højtryk
hele måneden. Det giver nogle udfordringer, når man skal have
trukket ledninger i en gammel kirke. Men nu sidder de nye varmepaneler fint under kirkebænkene.
Det nye varmesystem skulle gerne give en mere behagelig varme i kirken. En anden fordel er, at kirken nu kan opvarmes hurtigere end tidligere.
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AKTIVITETER

IM, ASP

MARTS:
TIRSDAG 1. MARTS KL. 18.30
Suppespisning og filmaften "Hytten"
TORSDAG 22. MARTS KL. 19.30
Fællesmøde med Linde i Asp missionshus
v. sognepræst Peter Krabbe Larsen "Seværdighed – at blive set på med kærlige øjne er det
der giver værdi".
APRIL:
TORSDAG 5. APRIL KL. 19.30
Temaaften "Mennesker vi mødte i Tanzania"
v. Anne-Mie og Poul Erik.
TORSDAG 19. APRIL KL. 19.30
Fællesmøde i Linde missionshus
v. Gitte Rasmussen.
MAJ:
TORSDAG 17. MAJ KL. 19.30
Møde v. sognepræst Erik Bro Lavdal
SØNDAGSSKOLE
- ASP MISSONSHUS

FORÅRSKREDS MØDER

MARTS:
MANDAG 12. MARTS KL. 19.30
Linde missionshus
v. missionær Jørgen Bloch, Randers.
TIRSDAG 13. KL. MARTS 19.30
Struer missionshus
v. missionær Jørgen Bloch, Randers
ONSDAG 14. MARTS KL. 19.30
Holstebro missionshus v. cand. theol.
Ingolf Henoch Pedersen, Randers.
TORSDAG 15. MARTS KL. 19.30
Vinding missionshus v. cand. theol.
Ingolf Henoch Pedersen, Randers
FREDAG 16. MARTS KL. 19.30
Hjerm missionshus
v. pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Bedemøde hver aften kl. 19.00
MANDAG 28. MAJ KL. 19.30
Sommermøde i Haderup v. landsleder i bibellæseringen Lasse Holmgård Iversen
Emne: At vandre med Gud hele livet.

SØNDAG 11. MARTS KL. 10.15
MENIGHEDSRÅDSMØDER

FREDAG 23. MARTS KL. 19.00
Søndagsskolens forårsfest
– Lisbeth Nykjær kommer og fortæller.
Der er fiskedam for børnene.
Alle er velkommen.

SØNDAG 25. MARTS KL. 10.15
SØNDAG 8. APRIL KL. 10.15

MARTS:
TORSDAG 22. MARTS KL. 19.00
APRIL:
ONSDAG 18. APRIL KL. 19.00
MAJ:
TIRSDAG 15. MAJ KL. 19.00

SØNDAG 22. APRIL KL. 10.15
SØNDAG 6. MAJ KL. 10.15
SØNDAG 20. MAJ KL. 10.15
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BØRNEKLUB LINDE

MARTS:
SØNDAG 18. MARTS KL. 10.15
APRIL:
SØNDAG 8. APRIL KL. 10.15
SØNDAG 15. APRIL KL. 10.15
MAJ:
SØNDAG 6. MAJ KL. 10.15

IM, LINDE

MARTS:
MANDAG 12. MARTS KL. 19.30
Linde missionshus
v. missionær Jørgen Bloch, Randers.
TORSDAG 22. MARTS KL. 19.30
Fællesmøde i Asp missionshus
v. pastor Peter Krabbe Larsen, Struer.
APRIL:
TORSDAG 5. APRIL KL. 19.30
Møde v. generalsekretær i promission
Frede Østergård, Hinnerup.
TORSDAG 19. APRIL KL. 19.30
Fællesaften i Linde v. landsleder i indre missions familearbejde Gitte Rasmussen, Ølgod
MAJ:
TORSDAG 3. MAJ KL. 19.30
Møde v. fritidsforkynder
Vagn Stensig Andersen, Skjern.
TORSDAG 17. MAJ KL. 19.30
Sangaften v. organist Inger Kamstrup Sørvad.
MANDAG 28. MAJ KL. 19.30
Sommermøde i Haderup v. landsleder i bibellæseringen Lasse Holmgård Iversen
Emne: At vandre med Gud hele livet.

Børnekirke

Kirkekaffe efter gudstjenesten

MARTS

Kirkekoret medvirker

APRIL

MAJ

SØNDAG 4. MARTS
(3. s. i fasten)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Fousing kirke – Erik Lavdal
Kollekt: Foreningen Agape

SØNDAG 1. APRIL
(Påskedag)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann
Kollekt: KFUM og KFUK

SØNDAG 11. MARTS
(Midfaste)
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 9.00 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann

MANDAG 2. APRIL
(2. påskedag)
Kl. 10.30 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann

SØNDAG 18. MARTS
(Mariæ bebydelse)
Kl. 10.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
SØNDAG 25. MARTS
(Palmesøndag)
Kl. 19.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Musikgudstjeneste
Kl. 9.00 Asp kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
TORSDAG 29. MARTS
(Skærtorsdag)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Asp kirke – Erik Lavdal
FREDAG 30. MARTS
(Langfredag)
Kl. 10.30 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann

GUDSTJENESTER

SØNDAG 8. APRIL
(1. s. e. påske)
Kl. 9.00 Asp kirke – Erik Lavdal
SØNDAG 15. APRIL
(2. s. e. påske)
Kl. 10.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 9.00 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
SØNDAG 22. APRIL
(3. s. e. påske)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann
FREDAG 27. APRIL
(St. Bededag)
Kl. 9.00 Fousing kirke – Vagn Ove Høgild
SØNDAG 29. APRIL
(4. s. e. påske)
Kl. 10.30 Asp kirke – Erik Lavdal
Konfirmation
Kl. 9.00 Fousing kirke
– Charlotte Rønhoff

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

Onsdag 7. marts ..................................... kl. 10.30
Carsten Hoffmann

Onsdag 9. maj .......................................... kl. 10.30
Erik Lavdal

Onsdag 21. marts ................................... kl. 10.30
Erik Lavdal

Onsdag 16. maj ....................................... kl. 10.30
Erik Lavdal

Onsdag 4. april.......................................... kl. 10.30
Carsten Hoffmann

Onsdag 30. maj ....................................... kl. 10.30
Carsten Hoffmann
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SØNDAG 6. MAJ
(5. s. e. påske)
Kl. 10.30 Ølby kirke – Erik Lavdal
Kl. 9.00 Asp kirke – Erik Lavdal
TORSDAG 10. MAJ
(Kr. Himmelfart)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Fousing kirke – Erik Lavdal
SØNDAG 13. MAJ
(6. s. e. påske)
Kl. 10.30 Asp kirke – Carsten Hoffmann
SØNDAG 20. MAJ
(Pinsedag)
Kl. 10.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 9.00 Fousing kirke
– Carsten Hoffmann
MANDAG 21. MAJ
(2. pinsedag)
Fælles provsti gudstjeneste.
Læs mere herom side 6
SØNDAG 27. MAJ
(Trinitatis)
Kl. 9.00 Ølby 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.

Kirkelig vejviser

DØBTE

Ølby:
11.11.17 Siljane Brandsborg Stausholm,
		Klosterhedevej 10, 7600 Struer
Fousing: 03.12.17 Rosa Agger,
		Klostergårdsvej 2, 7600 Struer
03.12.17 Lillie Høyberg Munch Sandfeld,
		Rolighedsvej 5, 7600 Struer

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
9684 9200.

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

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
28. marts 2018 til kirkeblad@outlook.dk
Program for juni / juli / august

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
Kim Nørgaard Linde. Linde. Tlf 26 66 82 27
fam.linde@dlgnet.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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