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Ved med fly at droppe sølviodid i skyerne har
man i over 70 år prøvet at skabe kunstigt regnvejr. Men det vides stadig ikke med sikkerhed,
om det overhovedet virker.

PRÆSTENS SPALTE

Vi kontrollerer ikke vejret, vi forstår mere og
mere om det, men vi sidder ved styretøjet i
en flyver i en forlystelsespark, vi er i bund og
grund underlagt kræfter udefra.
Og så har vi bevæget os fra en flyver i en forlystelsespark over vejrudsigter og kunstigt regnvejr til et af de helt store spørgsmål.
Er du ved roret i dit eget liv? Hvor meget kontrol har du egentlig?

Du har både meget - og meget lidt.

lever under syndens herredømme, gælder den
grundlov, at når jeg ønsker at gøre det gode,
kommer
T det onde til udtryk”

Du har en enorm kontrol over dit liv, du vælger,
E
hvad du gør, og derfor har du også et enormt
HUS
Rom 7,19-21; bibelen på hverdagsdansk
ansvar. Samtidig har vi en utrolig lille kontrol
over vores liv. Vi fødes, uden selv at bestemme
Verden er stor – Gud er større. Han har konhvor og hvornår, vi lever livet, og vi må tage
trollen. Ved at følge ham overlader vi ikke os
imod, hvad livet bringer os, og en dag skal vi
selv til verdens og vore egne tilfældigheder
herfra, vi ved ikke hvor eller hvornår.
og uforudsigeligheder. Vi overlader os selv til
den evige og kærlige Gud. Den eneste måde
Paulus er i Romerbrevet inde på, at vi faktisk
du kan bevare kontrollen med dit liv, er ved at
heller ikke altid har kontrollen over os selv ”Jeg
overlade roret til ham.
gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at
gøre. Tværtimod gør jeg det onde, som jeg
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ikke ønsker at gøre. Så når jeg gør det, jeg ikke
ønsker, så er det egentlig ikke mig selv, der gør
det, men synden, som bor i mig. Så længe jeg
af sognepræst Erik Lavdal,

EN LILLE RØD FLYVER
For ikke så lang tid siden var jeg ude at flyve,
det var en fin rød maskine, og jeg fik lov at
sidde i pilotens sæde, og jeg fik endda lov at
styre flyet noget af turen. Det var en skøn dag
med solrigt og roligt vejr, og det var en rigtig
hyggelig tur. Der var dog det sære ved det,
at uanset hvad jeg og min medpilot gjorde,
kunne vi kun styre flyet højere op eller længere ned – hvor meget vi end prøvede, kunne
vi ikke tvinge flyet ud af kurs, det fløj rundt
og rundt i cirkler. Efter et par minutter måtte
vi hjælpeløst se til, mens flyet stille og roligt
landede og vi kunne stige ud. For så på min
datters ivrige opfordring at rende om og stå i
kø til en tur mere.
Og hvorfor starter jeg med at fortælle om flyvemaskinerne i den mest børnevenlige del af
Legoland? Jo, det kommer vi til.
I skrivende stund har vi netop haft hedebølge
i Europa, såvel som lille Danmark. Og jeg læste
for et par dage siden en artikel, hvor professor

i klimaforandringer Sebastian Mernild udtaler,
at en ting er sikkert om fremtidens klima: ”Det
bliver vådere, varmere og mere ekstremt” 1
Sidste år kostede tørken og hedebølgen dyrt
særligt for landbruget, og næsten lige så slemt
var det for de mange danskere, der fik forbud
mod at tænde op i deres grill. I år har det ramt
mindre hårdt, for en del har det faktisk været
kærkomment, andre (undertegnede inklusivt)
ser frem til lidt lavere temperaturer igen – af
ren og skær magelighed.
Vi kan altså se frem til mere ekstremt vejr –
også her i vores behageligt milde Danmark.
Nogle gange til de badeglades fordel, andre
gange til landmændenes. Andre gange vil det
måske blive destruktivt.
Og så er vi tilbage i den lille røde flyvemaskine.
Når du sidder i den, er der et lille joystick foran
dig. Og når medarbejderen sætter maskinen i
gang begynder maskinerne at ”flyve” rundt i
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ring, altid bundet til en fælles midte, altid styret i sin bane. Det lille joystick skaber illusionen af, at du har kontrollen. Og lidt kontrol har
du da, du kan bestemme om flyet skal ”flyve”
cirka en eller to meter over jorden. Du bestemmer hverken hvornår du starter eller stopper,
du ved ikke hvor du ender, og hvor hurtigt du
når derhen. Men det lille joystick er nok til at
give oplevelsen af kontrol.
Og der tænker jeg, vi nogle gange er med vejret.
Vi er kommet langt i forhold til at forudsige
vejret, fra det gamle huskeråd at lammeskyer
fører til regn, til nutidens computergenererede
vejrudsigter. Meteorologerne kan komme
med et rimeligt sikkert bud på de næste par
dages vejr, og det er jo faktisk ganske imponerende.

CAFÉ SØNDAGE
Caféudvalget har planlagt seks søndage for den kommende
sæson, tre søndage før jul og tre i det nye år.
Programmet for de to første arrangementer er:

KFUM & KFUK I DISTRIKT
NORDVESTJYLLAND INDBYDER

6. oktober: ”Skæbnetro/Tro” v/ Per Toftdahl

”alle os, der kan være hjemmefra uden at skulle have
børn med ”
TIL NOGET AT MØDES OM
Fredag 4. oktober kl. 18.30 i Langhøj Sognegård

10. november: ”Historie om Ølby Præstegård omkring nittende
århundrede” v/ Jytte Hvingelby.

KIRKE OG KULTUR FESTIVAL

Temaet er ”Indien”, og vi skal spise indisk mad og høre
Rebekka Poulsen og Katrine Spanggaard Thomsen fortælle
om deres tur til Indien sammen med Blåkilde Efterskole, ligesom forstander Henning Kristensen fra Blåkilde taler om
”Mission i et dannelsesperspektiv.”
Pris 150 kr.

18. – 19. og 20. september 2020
Menighedsrådet og lokale foreninger har indledt et samarbejde
om en festival med aktiviteter for alle aldersgrupper.
Følg med her i kirkebladet. Programmet offentliggøres, efterhånden som det kommer på plads.

Flere oplysninger og tilmelding til Solveig Nørmark på
tlf. 2635 4820

Venlig hilsen
Menighedsrådet

Det er imponerende – men kontrol er det ikke.
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FOROMTALE

BAGOMTALE

HØJSKOLEAFTEN OM
"NADVEREN"

HIMMELSKE DAGE
PÅ HEDEN

V/ Birgitte Krøyer, tirsdag 12. november

Mange fra vores sogne deltog i Himmelske Dage på Heden i Kristi
Himmelfartsferien. Arrangementet startede med en åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning. Gudstjenesten var fint tilrettelagt, men
vil især blive husket for den silende regn. Alle fire dage var spækket med tilbud for enhver smag, og man kunne gå rundt i byen og
på ”Mulighedernes Marked” og opleve det, man var tiltrukket af.

Denne aften vil Birgitte Krøyer sammen med os dykke ned i mysteriet omkring nadveren. Aftenen inden sin korsfæstelse spiste Jesus
sammen med sine disciple en sidste gang. Det måltidsfællesskab
blev både hans sidste måltid og den første ”nadver”, da han gav
dem brødet , gav dem det og sagde: ”Dette er mit legeme” og
vinen ”Dette er mit blod”. Lige siden har det været en del af den
kristne gudstjenestefejring at dele brødet og vinen, men hvad
betyder det, når vi gør det?

Lørdag aften løb ”Det Himmelske Show” af stabelen i Jyske Bank
Boxen. Programmet bød på fællessang, stand up, drama, ballet,
sandkunst, interviews, gospelkor mm. Det store gospelkor med 1700
deltagere havde øvet hele dagen og skabte en fantastisk stemning i
løbet af aftenen. Man mærkede et ”sus” og en følelse af fællesskab,
som rækker ud over vores egne små sammenhænge.

Vi får denne aften en bedre forståelse af hvad det er, en rund, tør,
tynd oblat og nogle få dråber druesaft, giver os.

FOROMTALE

BUSK 2019

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

I år vil det blive d. 27/10 kl. 10:30

I Vejrum Kirke og Kirkehus

Den sidste søndag i oktober er det tid for årets BUSK-gudstjeneste.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke – og gudstjenesten vil
blive forberedt i samarbejde med det lokale børne- og ungdomsarbejde.
I år vil det blive d. 27/10 kl. 10:30 i Vejrum kirke.
Temaet for dette års Busk bliver "Stjerne for hinanden" – og alle
er velkomne til at være med til en familievenlig gudstjeneste.

Den 10. september holder vi en spaghettigudstjeneste i Vejrum
kirke. Vi starter kl 16:30 i kirken med en kort gudstjeneste
henvendt særligt til børnene, og bagefter samles vi til spisning i
Kirkehuset.
Da det er første gang, vil vi i forbindelse med spisningen evaluere lidt på konceptet. Så håber vi fremover at kunne tilbyde
flere af disse spaghettigudstjenester.
Alle er meget velkomne.

SOGNEAFTEN

Det er med glæde, spænding, og stor forventning, de lokale foreninger og Ølby/Asp/Fousing Menighedsråd har inviteret foredragsholder Søs Egelind til Asp.
Arrangementet foregår i ”Sognegården” den 8. okt. kl. 18.00 .
Anmeldelserne lyder på et foredrag med bid i. Søs Egelind magter
balancen mellem at være nærværende, underholdende og samtidig
skarp i replikken. Det bliver en livsbekræftende fortælling om Livet,
når det gør allermest ondt. Hvordan kommer mennesket videre?
På en charmerende og underholdende måde delagtiggør Søs sit
publikum i op- og nedture.

Søs Egelind: Slip humoren løs/Kræft, trit og retning

Birtha Dahl Hansen

Pris for spisning, foredrag og kaffe: 185kr.
Pris for foredrag og kaffe: 110kr.
Tilmelding og køb af billetter til spisning og foredrag, købes hos
”Min Købmand” i Asp senest 1 okt.
Ønsker du kun at høre foredraget kl. 19.00, er tilmelding ikke nødvendig.

Lokale foreninger i Langhøjområdet og Ølby/Asp/Fousing
Menighedsråd.
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Vi synes, at man altid bliver glad, når vi synger i kirken. Det er
ligesom et nyt univers, der åbner sig for en.

ARTIKEL

KONFIRMANDER 2019
VEJRUM KIRKE.

Det var en speciel oplevelse, da vi sang til et bryllup. Der var nogle,
der ikke havde prøvet at være til et bryllup før, og ingen havde
prøvet at synge til et.

KIRKEKORET

– Af Anne Damgaard Kobberøe og Lærke Ringgaard Lauritsen.
Vi har begge to i 3 år sunget i spirekor, som er fra 1.-3. klasse.
Da vi kom i 4. klasse, startede vi i kirkekoret, og lige siden har
vi sunget i kirkekoret. Vi synes, at efter en lang skoledag, er
det rart at komme til kor. Lige så snart man træder ind i musiklokalet, får man helt ny energi, som man bare bliver glad af.
Når vi er til kor, starter vi altid med at varme stemmerne op med
nogle forskellige sange og sangøvelser. Efter det begynder vi med
at lære nye sange og anden stemmer, som vi skal synge i kirken eller
til andre arrangementer.

Forrest fra venstre

Vi synes, alle de sange vi synger er gode, men vi har lige skrevet
nogle af vores yndlingssange. Nogle af dem er: ”Fix you”, ”Hodie”,
”Lord I lift your name on high” og ”Rain on me”.

Sofie Gomez Steiner; Sara Mariane Østergaard
Knudsen; Ida Agger Kattenhøj; Mia Kristensen;

Men nu noget om Kirsten Spanggaard. Hun er en helt igennem
fantastisk korleder. Hun har en fantastisk sans for musik, og er
rigtig god til at lære fra sig. For ikke at tale om hendes fantastiske humør. Hun er altid glad og smilende, og det smitter af på
alle os andre. Kirsten er et kæmpe forbillede for alle, og en sand
inspiration. Hun laver sjov og ballade med os alle. Kirsten er helt
igennem en fantastisk person.

Andreas Spanggaard; Oskar Bruun Vium; Ole Agger
Kattenhøj

Bagerst fra venstre

MINIKONFIRMANDERNE ÅRGANG 2019

ASP KIRKE.

Til september inviteres børnene i 3. klasse til minikonfirmand.
Børnene får invitationen via skolen, og der er lagt information ud
på Forældreintra. Men har du og dit barn på en eller anden måde
ikke fået en invitation eller hørt noget, så kontakt Børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard på bu@struer-kirke.dk

Efter Langhøjskolens overbygning lukkede, var Kirsten Spanggaard
nødt til at starte et seniorkor, som øver efter det andet kor. Vi er
dog stadig et kor, som synger samlet i kirken og til andre arrangementer. Vi sætter virkelig stor pris på, at Kirsten vil bruge næsten 3
timer hver mandag på at holde kor for os.

Forrest fra venstre
Nikolaj Meyer Vennevold; Noah Lind Øgendahl;
Magnus Visby Graversen; Niels Christensen; Hjalte
Bastrup Sørensen;
Midterst fra venstre

Anne Damgaard Kobberøe valgte at starte til kor, fordi hendes storesøster altid havde sunget i koret. Men også fordi hun altid har haft
musikken i blodet.

Ronja Foldbjerg Nielsen; Emilie Vindum; Dicte
Baunsgaard Kristensen; Signe Schultz Klint; Nanna
Møller Frederiksen; Maja Toftgaard;

BABYSALMESANG

Lærke Ringgaard Lauritsen startede til kor, fordi hun elsker at synge,
og fordi hun altid bliver glad af at synge.

Bagerst fra venstre

Efterårets babysalmesangshold er åben for tilmelding, og der er
stadig pladser på holdet. Så har du lyst til nærvær med dit barn,
mens vi synger og leger til salmer, samt hygge og gode snakke
med de andre mødre, så tilmeld dig hos Børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte B. Nygaard på bu@struer-kirke.dk

Til gudstjenesterne synger vi ofte. Vi synger næsten altid til præludium, postludium og under nadveren. Vi synger også på andre tidspunkter, hvis det passer ind.
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Lærke Ringgaard Lauritsen; Nanna Ultang Nielsen;
Josefine Mærsk Nielsen; Malou Broe Jensen; Signe
Thøgersen Thise; Sidsel Kjæhr Møller;
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NYT FRA KFUM OG KFUK
WONDERFULL DAYS

NYT FRA KFUM OG KFUK

WONDERFULL DAYS

Skt. Hans aften bød på fælles tagselvbord, grill-selv-kød, båltale,
legende børn, bål og et F16-fly i rød-hvide farver. Ca. 80 børn og
voksne var samlede til en hyggelig aften med tid til både madfællesskab, snak og sang. Det er dejligt, at så mange har lyst til at bakke
op om KFUM og KFUK fællesskabet.

Wonderful Days er en festival for alle unge mellem 13 og 19 år, og
arrangeres af KFUM og KFUK i Danmark. Med over 1.000 unge
og frivillige var Wonderful Days en af de mest markante begivenheder for teenagere i sommeren 2019, og i år blev festivalen holdt
ved Blåkilde Efterskole. Gennem musik, sport, natur og workshops
dannedes nye venskaber og viste, at unge har en unik evne til at
skabe liv og fællesskab.
På festivalen kunne man møde andre unge fra hele landet, ja endda hele verden med deltagere fra mere end ti nationer heriblandt
Norge, Sydafrika, Holland, Makedonien, Hviderusland, Palæstina,
Ukraine, Cameroun og USA.

Den 1. september afholdes der ”Skab noget fælles”, som er en
opfølgning på de integrationsdage, der var for år tilbage. Dagen
byder på spisefællesskab og aktiviteter for alle aldre. Man er meget
velkommen til at kigge forbi Langhøj hallen og skolen fra kl. 13.30.
Her kan man snakke, lege og være aktiv på forskellige måder. Til slut
vil der være fælles kaffebord fra kl. 15.00, hvor alle bidrager med fx
boller, kage eller frugt. Vi håber, mange vil støtte op om arrangementet, og derved medvirke til at øge fællesskabet i området og
mellem kulturer.

KFUM & KFUK Asp havde 4 drenge med, der alle fik én på opleveren i en uge med koncerter, forkyndelse, sport, underholdning,
escape rooms, vilde og sjove aktiviteter og en belgisk vaffel eller to.

Vanen tro er der Efterårslejr på Nørre Nissum Efterskole den første weekend i efterårsferien. Lejren er fra 1.-6. klasse, og desuden
kan man deltage på Teenlejren/ungleder, som forældre/leder eller
i køkkenet. Vi håber, at mange igen har lyst til at deltage. Jo flere vi
er, desto sjovere.

Daniel Bach Jochumsen

Ved spørgsmål kan man kontakte Dorthe B. Lauritsen, 61747205
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HØSTGUDSTJENESTER

MENIGHEDSMØDE i kirkehuset

søndag 22. september

onsdag 9. oktober kl.19.00

Efter høstgudstjenesten i Fousing Kirke inviteres til kirkekaffe hos
Jette og Erling Forbech, Klosterhedevej 4, Ølby.
Efter høstgudstjenesten i Asp Kirke inviteres til kirkefrokost i
Kirkehuset.

Igen i år inviterer Menighedsrådet til menighedsmøde.
Menighedsrådet ønsker at orientere om, hvad der arbejdes med
netop nu, samt hvilke planer der fremadrettet er i støbeskeen. Ikke
mindst lægger mødet op til dialog med menigheden.
Menighedsrådet håber, mange vil møde op og deltage med inspiration til det kirkelige liv i sognene.
					Menighedsrådet

MENIGHEDSPLEJEN VED KIRKER I
STRUER KOMMUNE

SÆT X I KALENDEREN:
03.12.2019: 		
		

Koncert i Asp Kirke med ”Det Ny Kammerkor”
fra Aarhus

Har du tid, er der brug for dig, eller har du brug for os.		
Så kontakt Menighedsplejen.

04.03.2020: 		

Sangaften

Koordinator: Bente Sørensen, tlf. 2484 1875

25.03.2020: 		
		

Sogneaften v/ Ole Rasmussen		
Emne: "Den Store Krig"

Formand: Britta Pedersen, tlf. 2446 2607

18.-20.09.2020:

”Kirke- og Kulturfestival"
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AKTIVITETER

LINDE OG ASP IM

SEPTEMBER:
TORSDAG 12. KL. 19.30
Møde i Asp missionshus.
Generalsekretær Ole Andersen. Se omtale.
TORSDAG 26. KL .19.30
Høstfest i Linde Missionshus.
Pastor Flemming Harpøt Møller fra Videbæk.
Flemming er missionærprovst for IM.
LØRDAG 28. KL . 10 - 14.
Kvindefrokost- møde i Vinderup kirke og kulturhus. ”Mennesker jeg mødte på min vej”.
Lone Ladegård. Holstebro.
OKTOBER:
TIRSDAG 1. KL. 19.30
Kredsmøde i Hjerm missionshus.
Tema- undervisning. Emne: De 10 bud.
Tidligere præst, Frede Møller, Ans
FREDAG 25. (BEMÆRK FREDAG) KL .19.30
Lovsangsgudstjeneste i Asp Kirke.
Pastor Erik Lavdal og Trio Vest medvirker.
Der er lagt op til en dejlig aften, for både
unge og ældre.
NOVEMBER:

GUDSTJENESTER

Kirkekaffe efter gudstjenesten

MENIGHEDSRÅDSMØDER

SØNDAGSSKOLE
- ASP MISSONSHUS

TIRSDAG 17. SEPTEMBER KL. 19.00

SEPTEMBER:

TORSDAG 10. OKTOBER KL. 19.00

SØNDAG 1. KL. 10.15 – 11.45

MANDAG 6. JANUAR KL. 19.00

FREDAG 20. KL. 17.00
Vi sælger lodsedler

BØRNEKLUBBEN
LINDETRÆET

SEPTEMBER

SØNDAG 1. SEPTEMBER
(11.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Ølby - Birgitte Krøyer
Kl. 10:30 Vejrum - Birgitte Krøyer

SØNDAG 22. KL. 10.30
Vi medvirker ved høstgudstjenesten i Asp

SØNDAG 8. SEPTEMBER
(12.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Asp - Erik Lavdal
Kl. 10:30 Fousing - Erik Lavdal

SØNDAG 29. KL. 10.15 – 11.45

SEPTEMBER:
SØNDAG 1. BØRNEKLUB KL. 10.15 - 11.45
SØNDAG 22. KL. 10.30
HØSTGUDSTJENESTE ASP KIRKE
(SE PROGRAM)
SØNDAG 29. BØRNEKLUB KL. 10.15 - 11.45

OKTOBER:

SØNDAG 15. SEPTEMBER
(13.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Vejrum - Erik Lavdal
Kl. 10:30 Ølby - Erik Lavdal

SØNDAG 27. KL. 10.15 – 11.45
NOVEMBER:
SØNDAG 10. KL. 10.15 - 11.45

SØNDAG 22. SEPTEMBER
(14.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Fousing - Birgitte Krøyer - HØST
efterfølgende kaffe på Nygaard
Kl. 10:30 Asp - Birgitte Krøyer - HØST
efterfølgende frokost i Kirkehuset
Kl. 10:30 Vejrum - Erik Lavdal - HØST

SØNDAG 24. KL. 10.15 - 11.45

OKTOBER:
SØNDAG 13. BØRNEKLUB KL. 10.15 - 11.45
SØNDAG DEN 27. KL. 10.30
BUSK-GUDSTJENESTE VEJRUM KIRKE

CAFÉ EFTERMIDDAGE

OKTOBER:

NOVEMBER:
SØNDAG 10. BØRNEKLUB KL. 10.15 - 11.45
FREDAG 22. KL. 18.30
ADVENTSFEST I LINDE MISSIONSHUS
SØNDAG 24. BØRNEKLUB KL.10.15 - 11.45

TORSDAG 7. KL. 19.30
Møde i Asp Missionshus. Provst Carsten
Hoffmann. Vildbjerg.

NOVEMBER:
SØNDAG 10. KL. 14.00 - 16.00
”Historie om Ølby Præstegaard omkring nittende århundrede” v/ Jytte Hvingelby.

FREDAG 22. KL. 18.30
Adventsfest i Linde Missionshus.
Vi hygger os sammen og spiser en fælles
julefrokost. Der kommer en plan rundt med,
hvad vi skal bruge, så kan I skrive jer på.
Underholdning ved egne kræfter.
Tag penge med, da vi har Amerikansk Lotteri.
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Besøg af generalsekretær
Ole Andersen fra Ordet og Israel.
Torsdag 12september kl.19.30
i Asp missionshus.
Jerusalems fremtid og det skjulte budskab til
os.
Ole Andersen, fortæller også om Ordet
og Israels diakonalt arbejde, Yad Valev i
Jerusalem.
Et arbejde blandt fattige jøder.

NOVEMBER

SØNDAG 6. OKTOBER
(16.s.e.Trinitatis)
Kl. 10:30 Fousing - Birgitte Krøyer
Kl. 10:30 Asp - Erik Lavdal Konfirmandlejrafslutningl
SØNDAG 13. OKTOBER
(17.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Vejrum - Birgitte Krøyer
Kl. 10:30 Ølby - Birgitte Krøyer
SØNDAG 20. OKTOBER
(18.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Asp - Erik Lavdal – Uden nadver
– efterfølgende vil der være rundstykker i
kirkehuset.
Kl. 10:30 Fousing - Erik Lavdal
SØNDAG 27. OKTOBER
(19.s.e.Trinitatis)
Kl. 09.00 Fousing - Birgitte Krøyer
Kl. 10:30 Ølby - Birgitte Krøyer
Kl. 10:30 Vejrum - Erik Lavdal - BUSK

SØNDAG 3. NOVEMBER
(Alle Helgens dag)
Kl. 10:30 Vejrum - Erik Lavdal - Lystænding
Kl. 14:00 Asp - Erik Lavdal - Lystænding
SØNDAG 10. NOVEMBER
(21.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Vejrum - Erik Lavdal
Kl. 10:30 Ølby - Erik Lavdal
SØNDAG 17. NOVEMBER
(22.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Asp - Birgitte Krøyer
Kl. 10.30 Fousing – Birgitte Krøyer
SØNDAG 24. NOVEMBER
(Sidste s. i kirkeåret)
Kl. 09:00 Ølby - Erik Lavdal
Kl. 10.30 Vejrum – Erik Lavdal

SØNDAG 29. SEPTEMBER
(15.s.e.Trinitatis)
Kl. 09:00 Ølby - Erik Lavdal
Kl. 10:30 Vejrum - Erik Lavdal

SØNDAG 6. KL. 14.00 - 16.00
V/ Per Toftdahl

ORDET OG ISRAEL

OKTOBER

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

KIRKEKALENDEREN

Få et hurtigt overblik over gudstjenester
i sognet ved at gå ind på Kirkekalender
appen.

Se hjemmesiden:
øaf-kirker.dk

z

Vejledning til installation af appen findes
på følgende link.
https://vibor gstif t.dk /
aktuelt/nyt-fra-stiftet/kirkekalender-fra-dit-sogn

11

Ølby:
09.06-2019 Elias Høyberg Munch Sandfeld

			Rolighedsvej 5; 7600 Struer
Asp:
05.05-2019		Anker Tranborg Henriksen
02.06.2019 Katharina Sofie Wegener

Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse, navne-ændringer, registrering af dødsfald osv.

			Meldgårdsvej 12, Fousing; 7600 Struer
16.06-2019 Aya Helene Stubkjær Simonsen

			Lergravvej 7, Asp; 7600 Struer		
30.06-2019August Hornstrup Stefansen
			Brahmsvej 120, 7500 Holstebro

30.06-2019		Lauge Christian Boskov Nielsen		
			Bautastenen 3, Linde; 7600 Struer
Fousing:
16.06-2019		Johannes Schubert Nørby
			Klosterhedevej 16, Ølby; 7600 Struer

Provst og Sognepræst
Birgitte Krøyer
Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby
bikr@km.dk
Tlf. 9786 5016 – 5117 2450
(Mandag fridag)

Graver/ daglig leder for Ølby,
Asp Fousing Kirkegårde:
Preben Sigaard
Graverkontoret tlf. 9748 7546
– 3062 5446
graver@aspkirke.dk

Sognepræst
Erik Bro Lavdal
Sct. Olai Bakke 2A, Vejrum
ebl@km.dk
Tlf. 9746 4331
(Mandag fridag)

Ølby, Asp og Fousing
Menighedsråd
Menighedsrådsformand:
Erling Forbech
Tlf. 9786 5208 – 2467 5208
erling@forbech.dk

Organist
Jonsvein Høgagard
Tlf. 9740 6333 – 6086 4333
hogagard.organist@gmail.com

Kirkeværge Ølby
Ingrid Boe Jensen
Mobil 4045 3977
ingrid.boe.jensen@privat.dk

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.

Kirkeværge Asp
Kim Nørgaard Linde
Tlf. 9748 7292
– 2666 8227
fam.linde@dlgnet.dk

Redaktionsudvalg:
Erik Bro Lavdal. Vejrum. Tlf. 9746 4331
ebl@km.dk

Kirkeværge Fousing
Jytte Hvingelby
Mobil 2023 5107
jyttehvingelby@outlook.dk

Ingrid Boe Jensen. Ølby. Tlf. 4045 3977
ingrid.boe.jensen@privat.dk

Kirke og sogn i Ølby, Asp,
Fousing og Linde
Oplag: 850 eksemplarer
Layout: Complot@complot.dk
Sidste frist for indlevering af stof
til redaktionen 10. oktober 2019
til kirkeblad@outlook.dk.
Program for dec./jan./feb.

Kim Nørgaard Linde. Linde. Tlf. 2666 8227
fam.linde@dlgnet.dk

Miriam Larsen Degn. Ølby. Tlf. 2872 9662
miriam4larsen@gmail.com
Birtha Dahl Hansen. Fousing. Tlf. 2636 5164
kirkeblad@outlook.dk
Menighedsplejen ved kirker i
Struer kommune.
Har du tid, er der brug for dig eller har du
brug for os. Så kontakt menighedsplejen
Bente Sørensen 2484 1875
Britta Pedersen 2446 2607

COMPLOT.DK · 19290.587

DØBTE

			Brattingbjerg 15, Linde; 7600 Struer

Kirkelig vejviser

