KIRKENYT
AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

September
Oktober
November
2020

OPLYSNINGER
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KIRKEBLADET

SOGNEPRÆST

Redaktionsudvalg:

Gurli Møller Adreasen
Aasted præstegård
Lendumvej 65, Aasted
9900 Frederikshavn
Tlf. 4246 5257
E-mail: gma@km.dk
Man er velkommen til at henvende
sig i præstegården på alle hverdage.

Arne Holmgaard
Torben Christensen
Vibeke Guldsmed-Thomsen
Tryk:
Solografisk
HJEMMESIDE:
www.aastedkirke.dk

Aasted-Skærum-Kvissel kirker

MENIGHEDSRÅD
For Aasted, Skærum
og Kvissel kirker
FORMAND
Torben Christensen
Kvisselvej 110, Kvissel
Tlf.:4027 4253
E-mail:
tec.kvissel@gmail.com

DÅB:
Da der for tiden er sat grænser for,
hvor mange, vi må være i kirken,
holdes dåb fortrinsvis ved særskilte
dåbsgudstjenester for den enkelte
familie.
Dåbsgudstjenesten kan ligge om
lørdagen på et aftalt tidspunkt, eller
søndag før eller efter højmessen, dvs.
søndag kl. 9.00 eller 12.30.
Kontakt sognepræsten og aftal et
tidpunkt.
Barnets navn og mindst to faddere
oplyses.
VIELSE:
Aftales med sognepræsten.
Prøvelsesattest skaffes fra
borgerservice på Rådhuset.
DØDSFALD:
Anmeldes til kirkekontoret i det
sogn, hvor afdøde boede. Vejledning
kan fås hos sognepræsten eller
Bangsbostrand kirkekontor på tlf.:
9842 0693
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:
Tidspunkt aftales med sognepræsten

KIRKENYT
Næste nummer udkommer
december 2020
Deadline: 1. november 2020

BESØG AF PRÆSTEN:
Sognepræsten står naturligvis altid til
rådighed, hvis der ønskes besøg,
uanset om det er i hjemmet,
på plejehjem, hospice
eller sygehus.
Samtaler af enhver art kan aftales og
hjemmealtergang er mulig.
Aftale kan træffes ved
henvendelse til sognepræsten.

KIRKEGÅRDENE
AASTED, SKÆRUM
OG KVISSEL
KIRKER:
Kontakt:
Hverdage kl. 9.00-15.00
Helle Christensen
Tlf.: 2481 9124
E-mail: aa-kk@live.dk

KIRKEFUNKTIONÆRER
ALLE 3 KIRKER:
ORGANIST:
Marina Bournaka
Tlf.: 2380 2577
E-mail:
minabournaka@gmail.com
KIRKESANGER:
Helle Sulbæk Lau
Tlf.: 4047 7551
E-mail:
hellesulbaek@hotmail.com
KIRKETJENER:
Kirsten Christensen
Tlf.: 2976 0933
E-mail:
kirsten.christensen@kvissel.dk

Mandag er fridag
for præst,
organist samt
kirkesanger.

Menighedsrådsmøder:

2. tirsdag i måneden kl. 19.00
I Sognehuset.
Ikke i ferieperioder.
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Goddag og farvel
Afsked med Arne

Søndag den 21. juni blev den sidste
søndag, hvor Arne Holmgaard var i
tjeneste hos os.

Velkommen til ny sognepræst
Der skal her i bladet lyde et hjerteligt
og varmt velkommen til Gurli Møller
Andreasen.

Der blev holdt en friluftsgudstjeneste
Gurli Møller Andreasen har valgt at
med en grøn og solrig præstegårdsrykke teltpælene op og flytte ind i
have som kulisse.
Åsted præstegård, og dermed blive
den nye sognepræst i Åsted, Skærum,
Efter gudstjenesten var der fællesKvissel pastorat.
kaffe fra medbragt kurv.
Vi ønsker Arne og Inger god vind
fremover i den pensionisttilværelse,
de nu skal til at nyde sammen.

Det skal ingen hemmelighed være, at
menighedsrådet var meget bekymrede
for om det kunne lade sig gøre at tiltrække ansøgere til stillingen som
sognepræst i Åsted, Skærum, Kvissel
pastorat. Stor, ja meget stor var glæden, da vi erfarede at Gurli Møller
Andreasen viste interesse for stillingen.
Gurli kommer fra en stilling som sognepræst i Abildgård kirke i Frederikshavn. Mange kender hende derfra.
Derfor ved vi at vi får en dygtig og
engageret præst til pastoratet.
Menighedsråd og ansatte glæder sig
til det fremtidige samarbejde, og det
kan menigheden også roligt gøre.
Gurli Møller Andreasen tiltræder d. 1.
september og indsættes ved en gudstjeneste d. 6. september i Åsted kirke
kl. 10.30
Efter gudstjenesten vil der være en
reception i konfirmandstuen.
Alle er velkommen.

4

Præstens side
Til alle i Aasted, Skærum, Kvissel sogne
-hilsen fra jeres nye præst

Fra første september tiltræder jeg som sognepræst i Aasted, Skærum og Kvissel. Jeg glæder mig meget til at møde jer og lære sogne og beboere og alt, hvad der rører sig blandt jer
at kende. Jeg vil fortælle jer lidt om, hvem jeg er:
Jeg er 58 år og opvokset på en gård i det sydvestlige Vendsyssel i Birkelse. En fast del af
min opvækst var mine forældres engagement i foreninger i byen og i den lokale kirke. Jeg
selv blev som stor pige FDFer, og snart også leder, og de oplevelser jeg havde der, samt et
højskoleophold på Silkeborg Højskole, var med til at spore mig ind på at blive præst. Det
var blevet klart for mig, at i evangeliet om Jesus Kristus er der et budskab, som kan bære
os i livet og giver vores liv en retning. Og jeg vidste, at jeg gerne ville være med til at fortælle det videre. Jeg læste teologi i København og havde i studietiden bopæl både i Københavnsområdet, Haslev på Sydsjælland og Løgumkloster i Sønderjylland. At jeg blev præst
har jeg aldrig fortrudt, og det fylder mit arbejdsliv med meningsfulde opgaver og vigtige
møder med mennesker.
I 1996 blev jeg sognepræst i Hjallerup Kirke og var der frem til 2007, hvor jeg begyndte
som sognepræst i Abildgård Kirke i Frederikshavn. Der har jeg været indtil nu. To forskellige sogne i en mindre og lidt større by. Fra de to steder har jeg forskellige og gode erfaringer med, som jeg vil bygge på, når jeg nu som noget nyt skal prøve kræfter med at være
præst i jeres sogne på landet. Det glæder jeg mig til.
I arbejdet med gudstjenester og kirkelige handlinger glæder jeg mig over at være med til at
udvikle vores gode tradition, så nye former og ord og melodier kan være med til at formidle det gode budskab. Både kirken og det folkelige liv opbygges af, at vi engagerer os og
bærer med. Det håber jeg at kunne opleve sammen med jer i sognene. Jeg ved, at jeg skal
lære meget og mange at kende, og jeg beder jer kontakte mig, hvis der er brug for mig i en
eller anden sammenhæng.
Jeg skal ligesom jeres tidligere sognepræster også virke som præst på Hospice Vendsyssel.
Det har jeg i øvrigt gjort tidligere, da funktionen var tilknyttet min stilling i Abildgård. Det
glæder jeg mig til at vende tilbage til.
Jeg holder meget af naturen, hvor jeg både vandrer, løber, cykler og nyder gode udsigter.
I naturen finder jeg en stor kilde til ro, inspiration og glæde.
Sidst i august flytter jeg ind i præstegården på Lendumvej
sammen med min mand Viggo, som er provst og præst i
Sæby og vores yngste datter Victoria, 18 år, som lige er
blevet student. Vi har tre ældre børn: Peter, 24 år, studerer
filosofi i København, David, 30 år, er arkitekt i København og Elisabeth, 33 år, er direktionssekretær og sanglærer i Paris og skal snart være mor til vores første barnebarn.
Døren i præstegården er åben, så kom endelig forbi og
hils på, og kom selvfølgelig også, hvis du har noget særligt på hjerte.
Gurli Møller Andreasen
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Kvissel kirke 100 år
og evighed bli’r bidt af tidens tand
men vi er alle husket – ikke en er glemt
hos Gud vor far og Kristus er vi alle gemt

Novembermørkt – hvor gadelygten viser vej
Højsommerlyst – og festlig dag i maj
med unge mennesker i hvidt og modetøj
Der rummes gerne glade men’skers støj
Om hundred år – er alting glemt, det siger
man
Jubilæumssang til Kvissel kirke
og evighed bli’r bidt af tidens tand
I anledningen af Kvissel kirkes 100 års jubi- men vi er alle husket – ikke en er glemt
læum havde Marietta Hauge skrevet et rigtig hos Gud vor far og Kristus er vi alle gemt
fin tekst til melodien: ”Londonderry air”.
Et lille barn bli’r kærligt båret frem til dåb
Teksten hedder: ” Om hundred år”.
Vi deles gerne om vort fælles håb
Et nadverbord står klart til alle og enhver
Tusind tak til Marietta for den store indsat
i sorg og glæde kan vi komme der
der er lagt i teksten.
Om hundred år – er alting glemt, det siger
man
og evighed bli’r bidt af tidens tand
men vi er alle husket – ikke en er glemt
hos Gud vor far og Kristus er vi alle gemt
En lørdag ringer klokken over land og by
Måske en hverdag hør’ vi den på ny.
Et flag på hel – en bryllupsfest - en glædens
dag
Kun halvvejs op – er det en anden sag
Om hundred år – er alting glemt, det siger
man
og evighed bli’r bidt af tidens tand
men vi er alle husket – ikke en er glemt
hos Gud vor far og Kristus er vi alle gemt
Om hundred år
(Kvissel Kirke-jubilæum 23.11.2019)
Mel.: Londonderry Air jfr. Scotch
Hymnbook/dansk tekst: M. Hauge, 2019
En bakketop – midt i det flade bondeland
blev byggeplads – et hus for Gud og mand
lidt ydmygt, dog, et helligsted i gammel stil
hvor der er plads til stilhed og et hvil
Om hundred år – er alting glemt, det siger
man

En kirke står – midt i det flade landbrugsland
den står på jord og ikke kun på sand
trafikken høres gennem spinkel klokkeklang
men der kan stadig høres tak og sang
Om hundred år – er alting glemt, det siger
man
og evighed bli’r bidt af tidens tand
men vi er alle husket – ikke en er glemt
hos Gud vor far og Kristus er vi alle gemt
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Kirker og Sognehus
Afgående menighedsråd

Det siddende menighedsråd, fotograferet i
forbindelse med Kvissel kirkes 100 års jubilæum, har sidste arbejdsdag d. 28.11 2020.
Der skal her lyde en stor tak for et rigtig
godt samarbejde gennem de sidste 4 år.
Nogen har lyst til at fortsætte, medens andre
træder ud af rådet.
En udtræder fra Kvissel, to fra Skærum og
tre fra Åsted.

Menighedsrådsvalg 2020
2020 er et valgår i Folkekirken og der var
lagt fine planer for, hvordan det hele skulle
løbe af stablen. Det kom Coronaen også og
satte en kæp i hjulet for, så i det siddende
menighedsråd måtte vi tænke om og finde
nye datoer for møder m.m.
Den 18. august blev der afholdt orienteringsmøde om valget.
Den 15. september bliver der afholdt valgforsamling kl. 19.00 i Sognehuset i Ravnshøj.
Valgforsamlingen er det egentlige opstillingsmøde, hvor vi håber der kommer mange
interesserede, som har lyst til at være en del
af vores velfungerende menighedsråd.
Menighedsrådsarbejde giver indsigt i alle de
funktioner, som får vore kirker, kirkegårde,
Sognehus, personalegruppe m.m. til at fungere.
Man bliver en del af beslutningsprocessen
omkring de kirkelige aktiviteter i sognene og
hvordan økonomien forvaltes.

Hyggecafe i Sognehuset

Menighedsrådet i Aasted-Skærum-Kvissel
består af fire medlemmer fra Aasted, tre
Vi starter op igen efter ferien mandag den 7. medlemmer fra Skærum og tre medlemmer
september.
fra Kvissel. Derudover er sognepræst og
Alle er velkommen til et par hyggelige timer medarbejderrepræsentant også en del af råi godt selskab.
det.
Det er gratis at deltage, mød bare op.
Der skal vælges en suppleant for hvert af de
tre sogne.
Fremtidige datoer for efteråret:
Mandag den 5. oktober
Der bliver afholdt 10-11 menighedsrådsmøMandag den 2. november
der om året, den anden tirsdag i måneden.
Mandag den 7. december.
I vore sogne har der, i mange år, været tradition for fredsvalg, hvor interesserede har
meldt sig, det håber vi også bliver tilfældet
denne gang.
Alle er velkommen.
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MØDER
Foredrag i Sognehuset i Ravnshøj.
Onsdage kl. 19.00
Den 16. september:
”Grænselandet 1864-1920”
v. C.C. Jessen

Som de fleste nok har opdaget er 2020 genforeningsår. Men hvad det helt præcist betyder, kan det vist være nyttigt at få indblik i.
Det handler om landsdelen syd for Kongeåen, som er den gamle grænse mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig.
Efter 1864 var Kongeåen fortsat rigsgrænse,
men efter nederlaget nu til det tyske kejserrige. For den danske befolkning i det nuværende Sønderjylland var det en bitter tid på mange måder. Men livet frem til folkeafstemningen i februar 1920, der genforenede området
med Danmark, var ikke et stillestående liv.
Der skete noget, også i kirken, hvor der blev
sunget og prædiket på dansk. Udviklingen vil
C.C.Jessen fortælle om ved sognemødet.
Han har sine rødder i det slesvigske og lægger ikke skjul på det. Oldefar var med i 1864
og farfar i 1914-18. Så der er stof nok, når
han lukker op for posen med det slesvigske.

Den 7. oktober:
”Naturens finurligheder og mærkelige
dyr”
v. Bo Storm
Naturen gemmer på hemmeligheder og
fantastiske skabninger som alle har sin
egen historie.
Er skovbrande nødvendige, findes der
prostitution i dyreverdenen, hvor gamle
kan træer blive?
Gennem et billedforedrag vil vi prøve at
komme nærmere på naturens hemmeligheder og åbne vores øjne over for naturens fantastiske skabninger.

Der er gratis adgang til alle møder.
Kaffe og kage koster 20,- kr.

Torsdag den 26. november:
Vi synger julen ind i Aasted kirke kl. 19.00
Torsdag den 10. december:
Vi synger julen ind i Skærum kirke kl.
19.00

GUDSTJENESTER
SEPTEMBERNOVEMBER
2020
AASTED KIRKE
6. september
13. s.e. Trinitatis

10.30
Kirsten Randi Hansen
10.30
10.30
Høstgudstjeneste

4. oktober
17. s.e Trinitatis
11, oktober
18. s.e. Trinitatis
18 oktober
19. s.e. Trinitatis

10.30
9.00
Lene Plougmann
10.30

25. oktober
20 .s.e. Trinitatis

10.30

1. november
Allehelgensdag

14.00

8. november
22. s.e. Trinitatis

10.30

15. november
23. s.e. Trinitatis

16.00

6. december
2. søndag i Advent

10.30

10.30

22. november
Sidste søndag i kirkeåret
29. november
Første søndag i Advent

SKÆRUM KIRKE

10.30
Præsteindsættelse

13. september
14. s.e. Trinitatis
20. september
15. s.e. Trinitatis
27. september
16. s.e. Trinitatis

KVISSEL KIRKE

9.00
Lene Plougmann
10.30
10.30

