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Sognebladet
Foreninger og kirker i

Gudum og Fabjerg

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.

De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.

Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære
os på vort levneds gang.

Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!

 Tekst: W.A. Wexels / C.J. Brandt
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Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg

Redaktører:  Lise Christiansen som er formand for Sognebladets styregruppe, tlf. 51 40 79 37.
 Bente Serup, tlf. 29 86 31 33, Claus Buelund, tlf. 24 65 47 74

Bladet udgives af menighedsrådene og sogneforeningerne i Gudum og Fabjerg. 
Bladet uddeles af vejformænd. Hvis det udebliver, så kontakt Lise Christiansen.

Dead line for næste sogneblad er lørdag den 5. juni. Det dækker månederne juli og august. 

Stof sendes til sognebladet@ellgaardtryk.dk. 

Sognebladet udkommer 6 gange om året, omkring den 1. i alle ulige måneder: januar, marts, maj, juli, 
september og november. 

Dead lines er den 5. i alle lige måneder.

Hjemmesider hvor Sognebladet kan læses: www.gudumsogn.dk og www.gudumkirke.dk.

Kære familie, venner og bekendte og anden godtfolk.

Støt Serups Smedje 

ved at sende en anbefaling til Realdania om at støtte smedjens ansøgning 
om midler til renovering af beboelse og lade.

Det kan gøre ved at klikke på linket herunder. 

Vi skal have mindst 500 anbefalinger for at komme videre.

https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/smedegarden

Det kan også gøres via smedjens hjemmeside: www.serupsmedje.dk

Søndag d. 20. juni 2021 fra kl.10 til kl. 16
er der åben smedje på Klosterhedevej 35 i Gudum.

Der bliver mulighed for at se den store donationen af 
smedemaskiner og håndværktøj fra Dansk Metal, 
Vestjylland, Lemvig.

Se nærmere program for dagen på www.serupsmedje.dk

Motordaskeren er en af samlingens klenodier. Den hamrede på ambolten så smedens opgave var at 
holde det fast der skulle bearbejdes på ambolten. Det stod i mange år på Lemvig Havn og det kunne 
både høres og mærkes over det meste af byen når den var i funktion.
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Forårets nyheder i 2014 fra Gudum Fitness
Kursus i Ballroom Fitness
Gudum Fitness starter igen med Ballroom Fit-
ness kursus 16. januar kl. 17.00 og fortsætter 
10 uger frem. Kurset havde en god lokal op-
bakning i efteråret 2013, hvor vi var så heldige 
at have en meget dygtig og erfaren instruktør 
i Camilla Nielsen fra Vinderup, som i den grad 
kunne få sveden frem på panden af kursister-
ne. Motionsformen er en blanding af alle for-
mer for dans iblandet noget fitness. Man dan-
ser alene og lærer både herrens og damens 
trin præcis som i pardans. Man behøver ingen 
dansepartner, man behøver ingen dansekjole, 
alt,  hvad man har brug for, er sig selv og så at 
være forberedt på at prøve en helt ny form for 
træning. Prøv motionsformen, den er sjov, og 
alle kan starte som nybegyndere.

Kurset varer fra 16. januar til 27. marts 2014. 
Der er ingen undervisning i uge 7. Prisen for 10 
uger er kr. 500, 00.  Så fat træningstøjet og 
evt. en veninde og kom og prøv.

Indoor Cycling i Gudum Sognehus
Indoor Cycling starter igen torsdag den 9. ja-
nuar 2014 kl. 19. Der har været mange aktive 
på holdet, som har været glade for undervis-
ningen med den deraf følgende motion. Nye 
kursister er meget velkommen til at komme og 
prøve motionsformen. Prisen er ikke afskrækken-
de – nemlig kr. 400 for 10 ugers undervisning. 
Der er inkluderet lån af specialsko til formålet. 
Instruktøren Claes Fiskbæk skal nok sørge for, at 
musklerne bliver rørt, og energiforbruget bliver 
højt. Der er 12 cykler til rådighed.

Det skal understreges, at medlemskab af Gu-
dum Fitness ikke er nogen betingelse for at del-
tage i Zumba kurset og Indoor Cycling. Alle er 
velkommen.

Der kan til en favorabel pris tilkøbes adgang 
til Gudum Fitness sammen med Indoor Cycling. 
Prisen for Indoor Cycling og Fitness er kr. 1.400.

Gudum Fitness
Gudum Fitness på Livsstilshøjskolen tilbyder sta-
dig træning, så alle aldersgrupper har mulig-
hed for at dyrke den træning, netop de har 
behov for.

Derfor: Grib træningstøjet og kom i gang. Tag 
fat i en god ven eller veninde, så snyder man 
ikke så let til træningen. Alle har godt af moti-
on – både unge og ældre.

Der gives altid instruktion, inden træningen be-
gynder, og hver enkelt får lavet et standard-
program, som man selv kan udbygge. Instruktø-
rerne er altid villige til at hjælpe.

Til Gudum Fitness skal man have et medlem-
skab, som man opnår ved at betale for en ad-
gangschip på kr. 100,00. 

Henvendelse angående alle aktiviteter skal ske 
til Birthe Pedersen tlf. 97 86 32 81

Indoor Cycling
starter torsdag den 2. januar 2014 til 10. april 

2014

Undervisningssted: Gudum Sognehus i Indoor 
cyclinglokalet

Tid: Torsdage fra kl. 19.00 – 20.00
Pris: 10-turskort kr. 400,00
Instruktør: Claes Fiskbæk

For begge aktiviteter vedkommende gælder,  
at medlemskab af Gudum Fitness ikke er en betin-

gelse. Alle er velkomne.

Tilmelding, samt yderligere oplysninger kan fås 
hos Birthe Pedersen telefon 9786 3281.

------------

Ballroom Fitness
starter den 16. januar 2014 til den 27. marts 

2014

Undervisningssted: Gudum Sognehus i gymnastik-
salen 

Tid: Torsdage fra kl. 17.00 – 18.00  
(dog ikke i uge 7) 

Pris: for 10 gange kr. 500,00 
Instruktør: Camilla Nielsen, Vinderup

Kurser i Gudum Fitness

 8A 8A

v/ Dorte Kristensen, Vestergade 3, 7620 Lemvig, tlf.: 30 11 16 02

Statsautoriserede fodterapeuter 
behandler og vejleder bl.a. i 
følgende fodproblemer:

 • Diabetes / leddegigt
	 •	Indlæg	/	aflastninger
	 •	Beskæring	af	hård	hud
	 •	Bøjlebehandlinger
	 •	Korrekt	negleklip

Klinik for Fodterapi Lemvig
Ydernummer

Handicapvenlig
indgang

Har du problemer med:
• Hård hud
• Hælrevner
• Fejlstillinger
• Ligtorne/vorter
• Nedgroede negle

Åben Højskoleaften

Højskoleaften arrangeres i samarbejde med Gudum Sognehus.
Foredraget finder sted i Festsalen i Gudum Sognehus, Toftevej 19.
Grundet COVID-19 er der begrænsede pladser og krav om mundbind 

For tilmelding og info kontakt:
Tlf. 97 88 83 00 eller info@livsstilshojskolen.dk  

På livsstilshøjskolen gudum

onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.30 
"De Vestindiske Øer og Danmark som kolonimagt"
Ved historiker og forsker Per Nielsen 

 

Pris: 50 kr.  

onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.30 

"Verden uden Trump"
Ved analytiker og politisk kommentator David Trads 

 

Pris: 75 kr.  

onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.30 

"Sandheden om sukker"
Ved forsker og forfatter Anette Sams    

 

Pris: 75 kr.  

tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19.30 

"Hvad vi lærte af de store pandemier"
Ved filosof og forfatter Anders Fogh Jensen    

 

Pris: 75 kr.  
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Drejer det sig om...
Presning af minibig . Rivning af halm . Spredning af staldgødning

Nedrivning af bygninger . Minigraver med hammer
Kørsel med gummiged, rendegraver, miniged

Alt i entreprenørarbejde

Kontakt:

Jan’s Maskinstation
v/ Jan Thorsen . Nørrelundvej 11B . 7620 Lemvig

Mobil 2022 9178 . Tlf. 9786 1028

 
  

 
        

 
 

 
 
 

  

5. februar
Generalforsamling hos Liesbeth & Hans 
Peder Krogsgaard, Krogsgaardvej 16, 
Gudum

12.februar (vinterferie)
Familie-hygge-aften (tid/sted ukendt!)

27. februar
Ydremissionsaften (se andet sted i bladet)

4. marts
Fællesaften med Fabjerg (se andet sted 
i bladet)

19. marts
Temaaften hos Lone og Søren Nygaard, 
Nyborgvej 12, Fabjerg

Alle aftener starter kl. 19.30

i Gudum



»HundehuseT«
97 83 73 31

Klip & trim
Soignering

Exam. Hundefrisør Lene Hansen
Fagbjergstad 27 . 7600 Lemvig

Torsdag d. 13. februar, kl. 19.30  
i Missionshuset. Generalforsamling

---
Onsdag d. 26. februar, kl. 19.30  

i Missionshuset. Missionsuge,  
Taler: Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg

---
Torsdag d. 27. februar, kl. 19.30

i Missionshuset Missionsuge 
Taler: Svend Taulborg, Struer

---
Fredag d. 28. februar, kl. 19.30

i Missionshuset Missonsuge. Familieaften
Taler og sang v/ Åge Lilleøre, Harboøre

---
Mandag d. 3. marts, kl. 14.00 

Lemvig Missionshus. Kvindestævne
Taler: Robert Enevoldsen, Thyborøn

---
Torsdag d. 13. marts, kl. 19.30 

i Missionshuset. Bibeltime: Eferserne, kap. 4
---

Onsdag d. 19. marts, kl. 19.00 i Nr. Nissum Kirke.  
Taler: Sognepræst, Esper Thideman, Århus

Kl. 20.15 i Nr. Nissum Missionshus
Taler: Sognepræst, Esper Thideman 

Taler over emnet: ”Folkekirken – Folkets kirke, 
eller Jesu Kristi kirke – er den i krise?”

---
Torsdag d. 27. marts, kl. 19.30

i Missionshuset. Bibeltime: Eferserne, kap. 5   

Fabjerg

PIGEKAMMERET
Vi mødes hver anden tirsdag kl. 19.00 til 21.30,
snakker, hygger os og nørkler, hvis vi har lyst. 

I Gudum Sognehus, i det nye mødelokale 
(indgang omme i skolegården i hjørnet ).
Se datoerne i kalenderen midt i bladet.

Hvis der er ændringer i kalenderen, kan du se det på 
Facebook.

Du er velkommen til at melde dig ind i gruppen                                  
”Pigekammeret” på Facebook.(Vær opmærksom på, at det 
er den rigtige gruppe. Dorte Balle er administrator).
Eller du kan modtage en sms fra Dorte. (Meddel hende dit 
navn og nr. på 61683263).
Pris 25 kr. pr. gang.
Medbring kop og tallerken. Vi skiftes til at tage kage med.

Alle piger er velkomne.

Venlig hilsen det lille aktivitetsudvalg i Gudum sognehus.

                              PIGEKAMMERET.   

Vi mødes hver anden tirsdag kl. 19.00 til 21.30 ,snakker, hygger os 
og nørkler, hvis vi har lyst.  
I Gudum Sognehus, lokalet på loftet.(Der er lift, så alle har let 
adgang). 
Se datoerne i kalenderen midt i bladet. 
Hvis der er ændringer i kalenderen, kan du se det på Facebook. 
Du er velkommen til at melde dig ind i gruppen                                  
”Pigekammeret” på Facebook.(Vær opmærksom på, at det er den 
rigtige gruppe. Dorte Balle er administrator). 
Eller du kan modtage en sms fra Dorte. (Meddel hende dit navn og 
nr. på 61683263). 
Pris 25 kr. pr. gang. 
Medbring kop og tallerken. Vi skiftes til at tage kage med. 
Alle piger er velkomne. 

Venlig hilsen det lille aktivitetsudvalg i Gudum sognehus. 

 

 

 

Datoer til kalenderen: 

Den 8. og 22. marts, 
den 5. og 19. april. 

 

 

 

 

Åben Højskoleaften
På livsstilshøjskolen gudum

"VERDEN UDEN TRUMP"ved politisk kommentator og analytiker  david trads 19. maj kl. 19.30 • entre: 75 kr. 

Åben Højskoleaften arrangeres i samarbejde med Gudum Sognehus. 
Foredraget finder sted i 
Festsalen i Gudum Sognehus
Toftevej 19, 7630 Lemvig.

Grundet COVID-19 er der begrænsede 
pladser og krav om mundbind 

For tilmelding og info kontakt:
Tlf. 97 88 83 00 
eller info@livsstilshojskolen.dk  
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Gudum Fitness tilbyder motion i motionscentret på 
Højbjergvej 2, Gudum.

Centret råder over redskaber til brug for kreds-
løbstræning og redskaber til styrketræning.

I Gudum Fitness er det muligt at få motion til en 
særdeles rimelig pris.

Der er fast instrukstørtid hver torsdag  
mellem kl. 17 -19

Åbningstider er som følger:
Mandag til torsdag formiddag fra kl. 08.00-12.00 

Mandag til torsdag eftermiddag fra kl. 16.00-22.00 
Fredag, lørdag og søndag fra kl. 08.00-22.00

Priser:
Medlemskab i 3 måneder kr. 450,00 
Medlemskab i 6 måneder kr. 700,00 

Medlemskab i et år kr. 1.200,00

Yderligere oplysninger samt tilmelding  
kan fås ved henvendelse  

til Birthe Pedersen telefon 9786 3281  
samt på nettet www.gudumfitness.dk

Gudum Fitness

Rigtig godt nytår ønskes alle,  
der har lejet lokaler i Gudum  

Sognehus og Gudum Forsamlings-
hus i 2013.

Tak for godt samarbejde til alle jer, 
der har støttet projektet.

Leje af lokaler
Der kan lejes lokaler i Gudum Sogne-
hus til små og store arrangementer.

Har det din interesse, så kontakt
Ane-Mette E. Sandgrav

Mobil: 42184660

Forsamlingshuset i Gudum kan stadig 
lejes, indtil de nye lokaler står klar.

Er du interesseret, så kontakt
Trine Olsen

Tlf.: 97863141

Øvelokalet i Gudum Sognehus 
er for alle interesserede.

Kontakt Aksel Møbius  
for information, tlf: 3055 2117

Konkurrence
Så er det nu, at medlemsskabet  
i Gudum Sognehus skal fornyes.

15/2 bliver der udtrukket 2 vindere 
blandt alle betalende medlemmer.
Præmien er 1 flaske Gudum vin.

Ny medlemmer er meget velkomne.

Vel mødt i Gudum Sognehus.

Kreative, hyggelige 
kvinder...

Kreative, hyggelige kvinder – eller bare hyg-
gelige kvinder mødes den 2. tirsdag i hver 
måned kl 19.30 til 22.00 i Gudum Sognehus.

Alle er velkommen! - Pris 25 kr. pr. gang. 
Medbring selv kaffekop og tallerken.  
Kage medbringes på skift.

Velkommen til 
nytilflyttede

Gudum Sogneforening byder nytilflyttede til 
Sognet hjerteligt velkommen og håber, at I 

har lyst til at deltage i arrangementerne rundt 
omkring i Sognet.

Se Aktivitetskalenderen i bladet samt 
kalenderen på vores hjemmeside: 

http://www.gudumsogn.dk/kalender/

Her kan du også læse mere om Sognet, 
Sogneforeningen, øvrige foreninger samt vore 

aktiviteter og seværdigheder.

 

 

 

Orientering fra Gudum Sogneforening 

Generalforsamling 2014, 3. februar. 
Nyvalgt: Anette Grønne. Udtrådt: Niels Andersen. Konstituering: Se nedenfor. 
 
Udpluk af året 2013 for Gudum Sogneforening, samt tanker om 2014: 
Foreningen har arrangeret affaldsindsamling sammen med Lemvig Kommune og naturfredningsforeningen. 
Som tak for hjælpen på genbrugspladsen lavet sommerudflugt, til Jenle, og julefrokost, for hjælperne. 
Koordineret grillfesten, og ved den lejlighed uddelt årets gudumpris. I 2013 tildelt Hans Colding for 
formidling af Gudum Sogns historie. 
Sogneforeningen har arbejdet med forskønnelse og beplantning i Gudumbro. Det fortsætter i 2014 med 
den sidste beplantning. Mange husejere er godt i gang med at give facaden et ”løft”. Snart er det kun nogle 
udlejningshuse, der mangler at blive ”opdateret”. Udlejerne vil forhåbentligt løfte deres del af ansvaret for 
vores lokale miljø.  
Vi har deltaget i projektet med ”Sognestemmen”. Et virkeligt nyttigt initiativ, og vi opfordrer foreningerne 
til at benytte bladet flittigt, så vi kan fortælle hinanden, hvad der sker rundt omkring. Frem over er navnet 
skiftet til ”Sognebladet”. 
Sam 
men med Livsstilshøjskolen har vi udviklet, og søgt penge til friluftsprojekt med sheltere og bålhus mm.. Ind 
til nu 70.000 kr. fra Friluftsrådet – dejlig begyndelse. Der søges flere midler i 2014. 
Der er ansøgt kommunenom at fremme en cykelsti til Nr. Nissum, via den nationale cykelstipulje. Og der er 
søgt om hastighedsnedsættelse, til 60 km., på Fabjergvej gennem Gudum. 

Mod slutningen af året er der kommet gang i vandrestiprojektet omkring Gudum, der er fortsat i 2014. 
Bistået af naturvejleder Jens Hedevang fra Lemvig Kommune, beskrives og planlægges en række stier. Der 
søges fra Friluftsrådet, og andre fonde, til skilte, bænke og andre materialer. Et koncept, der kaldes 
”Kløverstier” – der anlægges 4 stier med forskellig længde og tema (firkløver). Et meget spændende projekt 
i 2014, sammen med Livsstilshøjskolen, der skal vise vores natur, og formidle træk af vores historie. 

I 2014 vil sogneforeningen gerne lave en sommerfest, i samarbejde med sognets foreninger, der kunne 
være mere familieorienteret end den hidtidige grillfest. Vi indbyder foreninger til at være med til at lave en  
model, komme med idéer, og være med til at gennemføre dem.  

I forbindelse med sommerfesten (eller sædvanlig grillfest) vil vi gerne uddele Gudumprisen 2014, til en 
person, et par, eller en gruppe, der har gjort sig bemærket med et godt arbejde for Gudum Sogn. Forslag til 
modtagere kan sendes til bestyrelse, se nedenfor. Ud over navn, husk også begrundelse for forslaget. 

Det ny år står også i møllernes ”tegn”. Sogneforeningen er inviteret til et projekt vedrørende vindmøller i 
Gudumlund. Lemvig kommune ser gerne bred deltagelse i mølleprojekter, både med anparter, og med 
udbytte til lokale foreninger i sognet. Sogneforeningen har forhandlet en aftale med initiativtagerne, 
Nikolaj og Bent Nielsen. Aftalen rummer forslag til fordeling af anparter - efter afstand, udbytte til sognet - 
2½ %, skal administreres af sogneforeningen, samt en beboerafstemning. I skrivende stund er fordeling af 
anparter og afstemning ikke helt afklaret. Der arbejdes videre. 

Hvis der er opbakning til projektet, og det sættes i værk, vil de 2½ % af bruttoindtjeningen give ca. 200.000 
kr. årligt, til sognet i de første 7 år, derefter noget mindre. Administreres af Gudum Sogneforening, der om 

 

 

 

Din lokale hjælper. 

Mangler du hjælp med have og rengøring? 

Alt for private og erhverv  

Tel: 28 26 23 32 

Havehjælpen Jolanta Pedersen,  

Gudumbro 9, 7620 Lemvig 
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Gudum Fitness tilbyder motion i motionscentret på 
Højbjergvej 2, Gudum.

Centret råder over redskaber til brug for kreds-
løbstræning og redskaber til styrketræning.

I Gudum Fitness er det muligt at få motion til en 
særdeles rimelig pris.

Der er fast instrukstørtid hver torsdag  
mellem kl. 17 -19

Åbningstider er som følger:
Mandag til torsdag formiddag fra kl. 08.00-12.00 

Mandag til torsdag eftermiddag fra kl. 16.00-22.00 
Fredag, lørdag og søndag fra kl. 08.00-22.00

Priser:
Medlemskab i 3 måneder kr. 450,00 
Medlemskab i 6 måneder kr. 700,00 

Medlemskab i et år kr. 1.200,00

Yderligere oplysninger samt tilmelding  
kan fås ved henvendelse  

til Birthe Pedersen telefon 9786 3281  
samt på nettet www.gudumfitness.dk

Gudum Fitness

Rigtig godt nytår ønskes alle,  
der har lejet lokaler i Gudum  

Sognehus og Gudum Forsamlings-
hus i 2013.

Tak for godt samarbejde til alle jer, 
der har støttet projektet.

Leje af lokaler
Der kan lejes lokaler i Gudum Sogne-
hus til små og store arrangementer.

Har det din interesse, så kontakt
Ane-Mette E. Sandgrav

Mobil: 42184660

Forsamlingshuset i Gudum kan stadig 
lejes, indtil de nye lokaler står klar.

Er du interesseret, så kontakt
Trine Olsen

Tlf.: 97863141

Øvelokalet i Gudum Sognehus 
er for alle interesserede.

Kontakt Aksel Møbius  
for information, tlf: 3055 2117

Konkurrence
Så er det nu, at medlemsskabet  
i Gudum Sognehus skal fornyes.

15/2 bliver der udtrukket 2 vindere 
blandt alle betalende medlemmer.
Præmien er 1 flaske Gudum vin.

Ny medlemmer er meget velkomne.

Vel mødt i Gudum Sognehus.

Kreative, hyggelige 
kvinder...

Kreative, hyggelige kvinder – eller bare hyg-
gelige kvinder mødes den 2. tirsdag i hver 
måned kl 19.30 til 22.00 i Gudum Sognehus.

Alle er velkommen! - Pris 25 kr. pr. gang. 
Medbring selv kaffekop og tallerken.  
Kage medbringes på skift.
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Gudum Fitness tilbyder motion i motionscentret på 
Højbjergvej 2, Gudum.

Centret råder over redskaber til brug for kreds-
løbstræning og redskaber til styrketræning.

I Gudum Fitness er det muligt at få motion til en 
særdeles rimelig pris.

Der er fast instrukstørtid hver torsdag  
mellem kl. 17 -19

Åbningstider er som følger:
Mandag til torsdag formiddag fra kl. 08.00-12.00 

Mandag til torsdag eftermiddag fra kl. 16.00-22.00 
Fredag, lørdag og søndag fra kl. 08.00-22.00

Priser:
Medlemskab i 3 måneder kr. 450,00 
Medlemskab i 6 måneder kr. 700,00 

Medlemskab i et år kr. 1.200,00

Yderligere oplysninger samt tilmelding  
kan fås ved henvendelse  

til Birthe Pedersen telefon 9786 3281  
samt på nettet www.gudumfitness.dk

Gudum Fitness

Rigtig godt nytår ønskes alle,  
der har lejet lokaler i Gudum  

Sognehus og Gudum Forsamlings-
hus i 2013.

Tak for godt samarbejde til alle jer, 
der har støttet projektet.

Leje af lokaler
Der kan lejes lokaler i Gudum Sogne-
hus til små og store arrangementer.

Har det din interesse, så kontakt
Ane-Mette E. Sandgrav

Mobil: 42184660

Forsamlingshuset i Gudum kan stadig 
lejes, indtil de nye lokaler står klar.

Er du interesseret, så kontakt
Trine Olsen

Tlf.: 97863141

Øvelokalet i Gudum Sognehus 
er for alle interesserede.

Kontakt Aksel Møbius  
for information, tlf: 3055 2117

Konkurrence
Så er det nu, at medlemsskabet  
i Gudum Sognehus skal fornyes.

15/2 bliver der udtrukket 2 vindere 
blandt alle betalende medlemmer.
Præmien er 1 flaske Gudum vin.

Ny medlemmer er meget velkomne.

Vel mødt i Gudum Sognehus.

Kreative, hyggelige 
kvinder...

Kreative, hyggelige kvinder – eller bare hyg-
gelige kvinder mødes den 2. tirsdag i hver 
måned kl 19.30 til 22.00 i Gudum Sognehus.

Alle er velkommen! - Pris 25 kr. pr. gang. 
Medbring selv kaffekop og tallerken.  
Kage medbringes på skift.

 

 

  

Klostermølle  
Mølledag søndag d. 20. juni 2021  
På grund af Corona situationen vil der ikke være faste aktiviteter i møllen på 
mølledagen.  
Møllen er åben og vandhjulet drejer hele dagen.  
Gæster er velkomne. Fremmødte må selv sikre, at afstandsregler overholdes. 
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GUDSTJENESTER I PERIODEN 1. SEPTEMBER TIL 31. NOVEMBER

Gudum Kirke Fabjerg Kirke
2. februar 4. s. e. h. 3 k. 19.30 kyndelmissegudstjeneste 10.30
9. februar sidste s. e. h. 3 k. 9.00 Leo Toftgaard 

uden altergang
16. februar septuagesima 10.30
Torsdag 20. februar 17.00 spaghettigudstjeneste 

Se omtale
23. februar seksagesima 10.30 9.00

2. marts fastelavn 10.30 indsamling til Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler. 
Bagefter tøndeslagning

14.00 indsamling til Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler. 
Bagefter tøndeslagning i 
Spejderdal

9. marts 1. s. i fasten 9.00 10.30
16. marts 2. s. i fasten 10.30
23. marts 3. s. i fasten 9.00 Leo Toftgaard 

uden altergang, kirkekaffe
30. marts midfaste 9.00 indsamling til  

Folkekirkens Nødhjælp
10.30 indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp

6. april Mariæ bebudelsesdag 10.30 bispevisitats

Kirkebil
kan bestilles til alle gudstjenester i Gudum og Fabjerg Kirker på tlf. 97 89 11 45 Nr. Nissum Taxi og Turistfart senest 
kl. 18.00 dagen før. Pris 20 kr.

Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti afholder to møder:
Tirsdag den 25. februar kl. 19.30 i Ramme Kirke med 
emnet fastetiden. Der er oplæg ved sognepræst Leo 
Toftgaard, Nr. Nissum. Efter ”stå-kaffen” er der fælles 
salmesang ved sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, 
Lomborg.
Onsdag den 26. marts kl. 19.30 i Heldum Kirke med 
emnet: Påske – når livet springer ud. Sognepræst Bir-
gitte Krøyer, Lemvig, kommer med et oplæg, og efter 
”stå-kaffen” er der fælles salmesang ved sognepræst 
Poul Erik Knudsen, Lemvig.
Alle er velkomne. Kaffen er gratis.

Fra 1. februar ændres de faste gudstjenestetider 
til kl. 9.00 og kl. 10.30. Det har menighedsrådene 
besluttet for at give bedre mulighed for samarbej-
de organisterne imellem, så en organist kan nå at 
køre fra gudstjeneste i én kirke og til en anden, som 
måske ligger et stykke vej derfra. Det sker ud fra et 
ønske om at harmonisere gudstjenestetiderne i hele 
provstiet.

Ændringen vil også være en fordel for os lokalt. 
Præst og organist får bedre tid mellem gudstjene-
sterne til at komme fra Gudum til Fabjerg og om-
vendt.

Kirkehøjskole Nye tider
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www.svj-as.dk – fra skitse til færdigt byggeri...

Jupitervej 8
Rom . 7620 Lemvig

VI BYGGER ALT FOR PRIVATE OG ERHVERV

Tlf. 97 89 30 45
info@svj-as.dk

1/8 side  500,-
1/4 side 1.000,-
1/2 side 2.000,-
1/1 side 3.500,-

Annoncering følger ikke kalenderåret, 
men kan påbegyndes på et vilkårligt 
tidspunkt i løbet af året.

Prisen dækker 6 numre på et år, og 
annoncør bedes kontakte redaktionen 
(se side 2), såfremt man ikke ønsker 
forlængelse af annoncen året efter, 
eller hvis man i øvrigt har rettelser til 
selve annoncen.

Reklame - og
annoncepriser 
i Sognebladet

Husk at Hjertestarteren 
hænger ved 

Livsstilshøjskolen.

ROESGAARDBYG.dk 
Trabjerggårdvej 20 . Gudum . 7620 Lemvig

T: 9786 3410 . M: 2161 0941 . info@roesgaardbyg.dk

Børsen gazelle
2008 & 2009

 
 
 

             Gudum Sognearkiv  
 
Desværre må Gudum Sognearkivs traditionsrige arrangement ”Åben Gård” aflyses.  
Det lykkedes ikke at gennemføre i 2020. Og det gentager sig desværre også i juni 2021.  
Tredje gang bliver lykkens gang. 
Arkivet har været lukket for besøgende siden december.  
Vi bekendtgør på vores hjemmeside www.gudumsognearkiv.dk  
og i Sognebladet når vi åbner igen. Forhåbentlig snart.  
Du er altid velkommen til at kontakte os i arkivet på mailadressen: 
gudumsognearkiv@gmail.com eller kontakte en af udvalgsmedlemmerne. 
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KONTAKTPERSONER I GUDUM

KONTAKTPERSONER I FABJERG

Er din mail adr. og dit tlf. nr. korrekt ??
hvis ikke, så send rettelse til sognebladet@ellgaardtryk.dk

Spejderne Ivan Riis biriis@skylinemail.dk 26 12 34 22
KFUM og K/Idræt Ib Bjerg  97 89 30 08
Indre Mission Bente Serup bente.serup@privat.dk 29 86 31 33
Gymnastik Maria Bjerg  28 76 46 47                                                                             
Udefriskolen Helle Hansen mail@udefriskolen.dk 41 33 55 22
Udefriskolen - udlejning af lokaler Marianne Andreasen 27 63 30 18
Udebørnehaven Jens Aksel Hansen Bornehaven@udefriskolen.dk 41 33 55 40          
Kær-huset  Kaerhuset@lemvig.dk 96 63 19 50
Fabjerg vandværk/billardklub Arne Nielsen au@brokholm.com9 97 89 30 62
Sogneforeningen Jens Larsen hedelund6@gmail.com 97 89 31 39        
Hobbyklubben Ruth Bajlum       30 24 05 75
 Tove Hedegaard   97 89 31 17
 Bente Serup   29 86 31 33
Fabjerg Kulturhus - udlejning Jens Larsen hedelund6@gmail.com 97 89 31 29
Fabjerg Sognearkiv Jes Lauritsen jeslauritsen@mail.dk 20 21 59 85

Idrætsforening Richard Wang nrfiskbaek@gmail.com 97 86 30 50
Kursusforening/Aktivitetsudvslg Helle Møbius moebius@gudumnet.dk 30 55 21 16
KFUM&K-UA. Henrik Skov 97863483@gudumnet.dk 97 86 34 83
Serups Smedje Christian Futtrup Chr@chr-Futtrup.dk 96 63 50 00
Klostermølle- Sognearkivet Anna Marie Touborg Annamarie@touborg.dk 51 21 33 30
Livsstilshøjskolen Solveig Krarup Info@livsstilshojskolen.dk 97 88 83 00
Å Mølle Bodil Jepsen bodiljepsen@hotmail.com 97 86 33 17
Spejderne Tina Tougaard tougaard@private.dk 22 36 56 83
Folkedanserne 
Gåpigerne Lene Damborg Lkdamborg@gmail.com 23 64 70 94
Sognehuset Henning Kristensen 7600henning@gmail.com 23 93 92 39
Humørklubben Kaja Andersen Kaja.gudum@gmail.com 27 94 57 97
 Ruth Nederby Rknederby@hotmai.com 97 86 33 25
Gudum Fitness Line Søltoft Holmboe Lineholmboe@gmail.com 61 34 40 95
Remmerstrand  Grundejerforening Finn Gosmer gosmer@hotmail.dk 97 86 31 39
Remmerstrand Jollehavn/Bådelaug Henning Venø henning.veno@gmeil.com 23 42 82 34
Gudum Sogneforening Otto Berggren fam.berggren@mail.dk 30 91 33 82

AKTIVITETSKALENDER

Dato  Side
  Maj
 3 Generalforsamling for Gudum Sogenforening og Sognearkivet 
 4 Forårs- og frihedsfest i kirkehuset, Indre Mission 16
 6 Hygge i pigekammeret 6
 15 Generalforsamling, Aa-Mølle 19
 18 Bibeltime hos Anna Holm Christensen, Indre Mission 16
 19 Foredrag på Livstilshøjskolen i Gudum 5 - 7
 20 Hygge i pigekammeret 6
 21 Gud, mad og leg i Fabjerg kirke 15 - 17
  Juni
 1 Hygge i pigekammeret 6
 15 Hygge i pigekammeret 6
 20 Åben Smedie, Serup Smedje 3
 - Mølledag på Klostermølle 9
 - Mølledag på Aa-Mølle Remmerstrand 19
 23 Sankt Hans i Oasen 20 - 24
 29 Hygge i pigekammeret 6

  Juli

  August

  September
 22 Babysalmesang i Gudum kirke 
 29 Babysalmesang i Gudum kirke 

  Oktober
 6 Babysalmesang i Gudum kirke 
 13 Babysalmesang i Gudum kirke 
 20 Babysalmesang i Gudum kirke 
 27 Babysalmesang i Gudum kirke 
 29 Fællesspisning på Udefriskolen

  November
 3 Babysalmesang i Gudum kirke 
 10 Babysalmesang i Gudum kirke 

  December
 29 Generalforsamling i Fabjerg Sogneforening
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VEJVISEREN...
Sognepræst Ole Vinther,Gudum præstegård, Præstegårdsvej 12,  tlf. 97 86 30 08, e-mail: ov@km.dk.
Sognepræsten træffes bedst torsdag og fredag og har normalt fri mandag til onsdag.
Skal man have forrettet dåb, vielse, begravelse/bisættelse henvender man sig til sognepræsten.
Ønsker man en samtale med præsten, et besøg, hjemmealtergang m.v. er man også hjertelig velkommen.

Gudum Sogn
www.sogn.dk/gudum-lemvig og www.gudumkirke.dk
Menighedsrådsformand: Hans Peder Krogsgaard, Krogsgårdvej 16, Gudum, 
tlf. 51 74 07 55, e-mail: h.p.krogsgaard@gmail.com.
Kirkeværge: Jacob Tougaard, Fabjergvej 199, Gudum, tlf. 20 82 24 76, 
e-mail: tougaard@city.dk.
Graver: Ole Sund, træffes normalt på kirkegården 
mandag - torsdag kl. 08.00-16.00 og fredag kl. 08.00 - 14.00. 
Telefontid hverdage kl. 10.00-10.30 og kl. 12.30-13.00, tlf. 23 74 34 74.
Organist: Lau Slott-Petersen, tlf. 23 44 46 47, e-mail: lauslott@gmail.com. 
Kirkesanger / kirketjener: Liesbeth Krogsgaard, tlf. 29 80 61 50, 
e-mail: lies-krogsgaard@live.dk.

Fabjerg Sogn
www.sogn.dk/fabjerg
Menighedsrådsformand: Bente Serup, Tvedvej 79, Fabjerg, tlf. 29 86 31 33, 
e-mail: bente.serup@privat.dk.
Kirkeværge: Anja Balleby Møldambjærg, Mejerivej 15, Fabjerg, tlf. 42 26 23 64, 
e-mail: j.balleby@live.dk.
Graver: Erik Skov Thomsen, træffetid tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00, tlf. 24 20 15 21.
Organist: Lau Slott-Petersen, tlf. 23 44 46 47, e-mail: lauslott@gmail.com. 
Kirkesanger: Johanne Skaaning Madsen, tlf. 97 82 24 07, 
e-mail: johanne-skaaning@hotmail.com.

Samfundet er i færd med af blive genåbnet efter 
måneders nedlukning af skoler, aktiviteter og erh-
vervsdrivende. Vi er nu, hvis alt går vel, på vej mod 
en mere normal hverdag igen efter en periode, hvor 
det meste har været på vågeblus. Det kan vi glæde 
os til. Men hvordan mon det bliver? Vil vi bare finde 
tilbage i de gamle mønstre igen? Eller er der noget, 
som vil have forandret sig så meget, at tingene 
bliver anderledes fremover? Det bliver spændende 
at se. På mange måder vil vi nok gerne have vores 
gamle verden tilbage igen. Men efter et års dans 
med corona, afstand og restriktioner, et år med an-
dre vaner og tid til refleksion, så har vi måske også 
lært noget nyt? Måske har vi gjort os nogle erfar-
inger, der har forandret os på forskellig vis? For livet 
står ikke stille. Livet har ikke været sat på pause. Vi 
har levet livet, om end på anderledes måder, end vi 
før har været vant til. Genåbningen af samfundet vil 
derfor på nogle måder nok også være en åbning 
af noget nyt. 

Af  sognepræst Ole Vinther

Og hvad betyder det så for dig og mig? Måske vil vi 
være blevet klar over, at der er noget som vi savner. 
Familie og venner, fællesskab, aktiviteter og frihed til 
at rejse eller gå i biografen eller på café eller i kirke 
uden at skulle bruge mundbind og håndsprit har vi 
tidligere taget for givet. Men i det forgangne år har 
det ikke været sådan. Så måske vil vi komme frem 
til en ny taknemlighed for det almindelige liv? Og 
måske vil vi indse, at alle de muligheder, som vi har 
haft, ikke bare er en selvfølge, men noget som det er 
værd at gøre en indsats for at bevare og styrke? Det 
håber jeg på. Samtidig kan det være, at vi har lært 
os selv bedre at kende i det forgangne år? Måske 
har vi lettere kunnet mærke efter, hvem vi er og hvor 
vi er? Måske har vi ikke bare set endnu flere tv-serier 
og endnu mere underholdning, men i stedet givet os 
selv mere tid og ro til fordybelse? Det vil i givet fald 
have være positivt for os. For ro, stilhed, refleksion, 
fordybelse og tid til at tænke er forudsætninger for 
at leve et dybere liv.

Genåbning!

Sammen med foråret og genåbningen af samfundet 
kommer også pinsen. Og pinsen handler også om en 
form for genåbning og nyåbning. 

Pinsen handler nemlig om Helligåndens komme, og 
Helligånden vil netop åbne os for livet og for Gud.
Pinsen er på mange måder den mindst håndgribelige 
af vore tre store højtider. Julen er en smuk og god 
historie om et lille barn, som samtidig er Gud med os, 
Immanuel. Påsken er på sin side et storladent drama 
om liv, død og genopstandelse. En historie om Guds 
kærlighed, som viser os, at Gud er villig til at give alt 
for os mennesker. Og pinsen handler så om Helligån-
dens komme. Og hvad er Helligånden? I beretningen 
om den første pinsedag og Helligåndens komme 
fortælles det, at der fra himlen kom en lyd som af et 
kraftigt vindstød, og vi hører også om tunger som af 
ild, der satte sig på hver af disciplene. Det er altså 
en lidt mere mystisk fortælling end både julens og 
påskens historier. Og pinsen handler da også meget 

om en følelse eller fornemmelse af, at man kommer 
til en ny forståelse af livet og af Gud. Helligånden 
er den, som gør troen levende. Helligånden gennem-
lyser alt, og giver troen og livet ny mening og fylde. 
Helligånden genføder os til nyt liv med Gud og med 
hinanden, uden at vi helt kan sige hvordan. ”Vinden 
blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men 
du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer 
hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ån-
den.”, siger Jesus (Joh 3,8).

Helligånden kan komme til os med en genåbning, 
en nyåbning, et gennembrud, en fornyelse! Hvordan 
dette kan finde sted, kan vi ikke fuldt ud forstå. Men 
er vi opmærksomme og beder vi om Helligåndens 
nærvær og fylde, så vil noget nyt kunne komme til os 
fra Gud og forny og genåbne vores liv og vores tro. 
Så lad os bede: Kom, Helligånd, kom! 

Gudum sogn:
Døbte:
03.04.21 Viola Kjærsgaard Fiskbæk, 
 døbt i Gudum kirke

Fabjerg sogn:
Døde og begravede:
23.02.21 Hans Ole Lund Jensen, 
 bisat fra Fabjerg kirke.

KIRKEBOGEN

INDSAMLINGER

Gudum kirke: 
14. marts. 
Indsamling til Blå Kors kr. 250.-

Fabjerg kirke:
21. marts. 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp kr. 170,-

MENIGHEDSRÅDSMØDER

KOMMENDE ARRANGEMENTER

              Fredag d. 21. maj kl. 17.00. 
Gud, mad og leg i Fabjerg kirke. 
Tema: Pinsen – Helligåndens komme.

Dato og tidspunkt for menighedsrådsmøder vil 
blive offentliggjort ved opslag i kirkerne.
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Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester i Gudum og Fabjerg kirker, uanset hvilket sogn man bor i.

Lemvig Taxa telefon nr. 97 82 24 24.     City Taxa Lemvig telefon nr. 97 82 14 15.
Bestil senest dagen før.  Pris: 20 kr.

For de kommende gudstjenesters vedkommende henvises til dagspressen og www.sogn.dk.

Sct. Nicolaitjenesten - nærhed, varme, omsorg
Kirkens Korshærs telefontjeneste for mennesker, 

som ønsker at tale med andre om deres problemer, 

er åben hver nat i tidsrummet kl. 20.00 – 02.00 på telefon 70 120 110. 

Du bliver ikke spurgt om navn eller adresse, hvis du ringer ind og medarbejderne har tavshedspligt. 

Der fortælles ikke noget videre.

Du kan bruge MobilePay i kirken

Ved kollekter og arrangementer i Gudum 
og Fabjerg kirker kan du ud over kontanter 
også bruge MobilePay.

Gudum menighedsråds 
MobilePay-nummer er 81896

Fabjerg menighedsråds 
MobilePay-nummer er 78173

Når du betaler bedes du kort anføre, 
hvilket formål der støttes eller hvilket 
arrangement der betales til

Gudum og Fabjerg sognes menighedsråd

Maj 2021

Tirsdag den 4. maj kl. 19.30
Forårs- og frihedsfest i kirkehuset 
sammen med seniorkredsen.
Taler fhv. formand for folketinget 
Christian Mejdahl Løgstør.

Tirsdag den 18. maj kl. 19. 30
Bibeltime hos Anna Holm Christensen 
Hovedgaden 17. Peters 2. brev kp. 3.

OBS. På grund af Corona kan der ske 
ændring i programmet.
Vær opmærksom på evt. aflysning.

 

 

Børn og familier i kirken 
 
Gud, mad og leg 
Gud, mad og leg er for børnefamilier 
og andre, der har lyst til at være med. 
Vi begynder med en kort gudstjeneste 
med fokus på sang og bibelfortælling. 
Derefter spiser vi sammen i kirken og 
der vil være mulighed for en eller 
anden form for aktivitet. 

 
 
Der er Gud, mad og leg to gange pr. halvår. Det er fælles familiegudstjenester og alle 
er velkomne, uanset om det foregår i Gudum eller i Fabjerg kirke. Maden koster 25 
kr. for voksne og er gratis for børn. Sæt kryds i kalenderen: 
 
Fredag d. 21. maj kl. 17.00 i Fabjerg kirke. 
Tema: Pinsen – Helligåndens komme 
 

KOM OG VÆR MED! 
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Få din Kirkekalender
på din telefon eller Ipad
 
Med denne APP kan du let følge med 
i de kirkelige aktiviteter i 
Gudum og Fabjerg sogne 
på din mobiltelefon og/eller Ipad

Der findes nemlig en app, 
der giver dig et overblik 
over kirkernes aktiviteter.

Du finder Kirkekalenderen 
både i App Store og Google Play

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.nexus

App Store: https://itunes.apple.com/dk/app/kirkekalenderen/id580811386?l=da&mt=8

 

Aa-Mølle. Remmerstrand. 
Remmerstrandvej 188, 7620 Lemvig.  

Kontaktperson: Bodil Jepsen, Tlf. 61348853 
 

Besøg den gamle fredede vandmølle i den smukke natur 
Møllen er altid åben 

 

 
 

 
 
 
 
 

Møllen er også smuk i vintersne. 
Aa-Mølle er belyst fra kl. 17 til 22 i vinterperioden 

Tag en tur forbi og nyd det smukke syn. 
Shelteren er tilgængelig ligesom grupper  

modtages uden for sæsonen 
Toiletterne er desværre lukket i vinterperioden  

pga. fare for frostsprængning. 
Kontaktperson: Bodil Jepsen Tlf. 61348853 

 

 

 

Til Sognebladet Gudum Fabjerg – 
Jan. Feb.2019 

 

 

 Hvis Corona restriktionerne tillader det afholdes
                 Ordinær Generalforsamling
                   15. maj kl. 10.00 i Aa-Mølle

Generalforsamlingen afvikles efter gældende vedtægter.
                                  Og

                      Dansk Mølledag
        fejres 20. juni 10.00 til 16.00.i Aa-Mølle.

Der vil være arbejdende stande og spændende aktiviteter.
Bl.a. vil Geopark Vestjylland være der med en formidlings trailer.

Der vil være guidede ture til stranden kl. 11 og 13 og 15 med den 
stenkyndige Peder Flansmose, som vil fortælle om de forskellige typer sten, 

man kan finde på stranden.
Entre 30. kr.

Kom og vær med til en dejlig dag ved Aa-Mølle. 

  
Støt Aa-Mølle`s  Laug  ved at tegne medlemskab 100.kr. pr. person 

konto nr. 7730-1071500 eller Mobil pay 230087 Tak.

Hobbyklubben 
Program for maj - juni 2021 

Vi har mødested i Fabjerg Kulturhus, Engelundvej 1, Fabjerg

Mødetid: kl. 9.00 – 11.00
 
På grund af Corona virus og forsamlings restriktioner, er det ikke muligt at 
udarbejde et program for maj og juni.

Opstart af Hobbyklubben efter Coirona nedlukning, vil blive offentliggjort ved 
opslag ved Min Købmand eller ved telefonisk kontakt.

  Der tages Corona hensyn. Vi holder god afstand.

Kontaktpersoner:
Ruth Bajlum  Tlf:  30 24 05 75
Tove Hedegaard  Tlf: 97 89 31 17
Bente Serup Tlf.  29 86 31 33
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Sogne forenings kalender for 2021
Onsdag den 23. juni Sankt Hans i Oasen
Grillen tændes kl. 18.00

Fredag den 29. oktober 
Fællesspisning på Udefriskolen 
Sogneforeningens generalforsamling.

Corona situationen: 
Da der på nuværende er usikkerhed om antallet der må forsamles, kan der ikke udarbejdes en 
fyldestgørende kalender for 2021.

I stedet opfordres til at følge med via Facebook og opslag ved min Købmand.

Leje af Udefriskolens Gymnastiksal. 
Skal du holde fest?

Udefriskolens gymnastiksal kan lejes
til festlige selskaber og begivenheder.

Vi kan tilbyde leje af service til 100 kuverter. Samt leje af borde og stole.

Der er indkøbt helt nyt og flot service, bestik m.m.

Det kan alt sammen lejes samlet eller enkeltvis til fordelagtige priser.

Oplysning om priser og andet fås ved henvendelse til.

Marianne Andreasen
Tel: 97 89 30 18 eller 27 63 30 18

Leje af Fabjerg Kulturhus.
Det er nu muligt at leje Kulturhusets lokaler, til fest og små arrangementer.

Leje kan ske, ved henvendelse til
 Jakob Mortensen  mobil 50 41 16 18

Vi har igen været ramt af corona nedlukning fra vi 
sluttede med spejder før jul også her til efter påske.

Vores Lucia optog som vi havde øvet til blev desværre ikke til noget ØV.

I stedet har vi så forsøgt os med onlinespejder her efter nytår, vi har mødtes en time hver mandag 
her indtil påske.
Vi har lavet forskellige rekord forsøg nogle med at bygge det højeste tårn og have flest stykker 
overtøj på, det kan i se lidt fra på billederne.

Der er blevet lavet bål og bagt småkager og lavet dessert til alle familier over computeren det var 
meget underholdende.

Men nu er vi startet op igen fra påske og til sommerferien og det er dejligt at være sammen igen, 
det meste foregår udenfor så vi kan undgå at være for tæt. Så har man lyst til at se hvad vi laver er 
det om mandagen fra 17.30 til 19.30 ved Dalborgen Gudumbro 19b.
Går man evt. med lyst til at hjælpe med at lede alle de skønne piger hører vi også gerne mere om 
det  https://webmail.telia.com/cp/ge/images/1.gif

Hilsen Tina

i Gudum
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Hvordan kontaktes Aflastnings- og vågetjenesten?
Henvendelse kan ske fra den, der har behov for aflastning, pårørende og andre, som har 
kendskab til et sådant behov.

Koordinatorer:
 Hanne Lund: 61764955 
 Betty Nørby: 51255925  / 97891317

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er man 
velkommen til at rette henvendelse til os.

Aflastnings- og 
vågetjenesten

At lytte
At give nærhed

At vejlede og støtte
At sidde stille hos den syge

Aflastnings- og vågetjenesten i Lemvig Kommune
www.lemvigkirkerne.dk

Nyt tilbud
Nu tilbyder vi også vågetjeneste i alle institutioner i 
Lemvig Kommune som forsøgsordning. 
Vi ønsker, at vi kan være behjælpelige hos dem, som 
ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen 
mulighed har for at være til stede. Vores tilstedeværelse 
vil være som en pårørende.

GUDSTJENESTER
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Fabjerg Sogneforening
Bestyrelsen består af:

Simon Hedegård (formand)  26 28 29 47
Mail: Simonwilholm@hotmail.dk 

Steen Birch (næstformand) 61 54 74 11
Mail: Birch-torring@hotmail.com

Kasserer:
Jakob Brokholm Mortensen  50 41 16 18
Mail: mortensen.jakob08@gmail.com 
Bente Serup 97 89 31 33
Mail: Bente.serup@privat.dk 29 86 31 33

Kamilla Agerskov Raunsmed 30 11 00 43
Mail: raunsmed87@hotmail.com

Vi bestræber os på i Fabjerg sogneforening, at fast-
holde og styrke lokalsamfundet, samt at være sognets 
stemme udadtil.

Vi ser det som vores opgave at få dette til at lykkes!

Sogneforeningen arbejder for at styrke udviklingen 
og sammenholdet i Gudum Sogn.
Sogneforeningens bestyrelse er Gudum Sogns 
stemme i relaterede sammenhænge.
Sogneforeningen er så stærk, som du gør den ved 
at være medlem.

Se mere på www.gudumsogn.dk

Gudum Sogneforenings bestyrelse:

Otto Berggren (formand)  3091 3382
mail: fam.berggren@mail.dk 

Karin Ravn-Jonsen (næstformand) 3033 7227
mail: karin.hjemmefra@gmail.com  

Claus Buelund (kass. og sek.)  2465 4774
mail: claus_buelund@hotmail.com 

Knud Pedersen   2826 2332
mail: jolkaomme@outlook.d

Karen Touborg  2946 9024
mail: ktouborg@grundfos.com 

Jacob Tougaard (1. supl.) 2082 2476
mail: tougaard@city.dk 

Ole Vinther (2. supl.) 9786 3008
mail: ov@km.dk 

 

 

 

Orientering fra Gudum Sogneforening 

Generalforsamling 2014, 3. februar. 
Nyvalgt: Anette Grønne. Udtrådt: Niels Andersen. Konstituering: Se nedenfor. 
 
Udpluk af året 2013 for Gudum Sogneforening, samt tanker om 2014: 
Foreningen har arrangeret affaldsindsamling sammen med Lemvig Kommune og naturfredningsforeningen. 
Som tak for hjælpen på genbrugspladsen lavet sommerudflugt, til Jenle, og julefrokost, for hjælperne. 
Koordineret grillfesten, og ved den lejlighed uddelt årets gudumpris. I 2013 tildelt Hans Colding for 
formidling af Gudum Sogns historie. 
Sogneforeningen har arbejdet med forskønnelse og beplantning i Gudumbro. Det fortsætter i 2014 med 
den sidste beplantning. Mange husejere er godt i gang med at give facaden et ”løft”. Snart er det kun nogle 
udlejningshuse, der mangler at blive ”opdateret”. Udlejerne vil forhåbentligt løfte deres del af ansvaret for 
vores lokale miljø.  
Vi har deltaget i projektet med ”Sognestemmen”. Et virkeligt nyttigt initiativ, og vi opfordrer foreningerne 
til at benytte bladet flittigt, så vi kan fortælle hinanden, hvad der sker rundt omkring. Frem over er navnet 
skiftet til ”Sognebladet”. 
Sam 
men med Livsstilshøjskolen har vi udviklet, og søgt penge til friluftsprojekt med sheltere og bålhus mm.. Ind 
til nu 70.000 kr. fra Friluftsrådet – dejlig begyndelse. Der søges flere midler i 2014. 
Der er ansøgt kommunenom at fremme en cykelsti til Nr. Nissum, via den nationale cykelstipulje. Og der er 
søgt om hastighedsnedsættelse, til 60 km., på Fabjergvej gennem Gudum. 

Mod slutningen af året er der kommet gang i vandrestiprojektet omkring Gudum, der er fortsat i 2014. 
Bistået af naturvejleder Jens Hedevang fra Lemvig Kommune, beskrives og planlægges en række stier. Der 
søges fra Friluftsrådet, og andre fonde, til skilte, bænke og andre materialer. Et koncept, der kaldes 
”Kløverstier” – der anlægges 4 stier med forskellig længde og tema (firkløver). Et meget spændende projekt 
i 2014, sammen med Livsstilshøjskolen, der skal vise vores natur, og formidle træk af vores historie. 

I 2014 vil sogneforeningen gerne lave en sommerfest, i samarbejde med sognets foreninger, der kunne 
være mere familieorienteret end den hidtidige grillfest. Vi indbyder foreninger til at være med til at lave en  
model, komme med idéer, og være med til at gennemføre dem.  

I forbindelse med sommerfesten (eller sædvanlig grillfest) vil vi gerne uddele Gudumprisen 2014, til en 
person, et par, eller en gruppe, der har gjort sig bemærket med et godt arbejde for Gudum Sogn. Forslag til 
modtagere kan sendes til bestyrelse, se nedenfor. Ud over navn, husk også begrundelse for forslaget. 

Det ny år står også i møllernes ”tegn”. Sogneforeningen er inviteret til et projekt vedrørende vindmøller i 
Gudumlund. Lemvig kommune ser gerne bred deltagelse i mølleprojekter, både med anparter, og med 
udbytte til lokale foreninger i sognet. Sogneforeningen har forhandlet en aftale med initiativtagerne, 
Nikolaj og Bent Nielsen. Aftalen rummer forslag til fordeling af anparter - efter afstand, udbytte til sognet - 
2½ %, skal administreres af sogneforeningen, samt en beboerafstemning. I skrivende stund er fordeling af 
anparter og afstemning ikke helt afklaret. Der arbejdes videre. 

Hvis der er opbakning til projektet, og det sættes i værk, vil de 2½ % af bruttoindtjeningen give ca. 200.000 
kr. årligt, til sognet i de første 7 år, derefter noget mindre. Administreres af Gudum Sogneforening, der om 

 

Sankt Hans aften i Fabjerg  

Onsdag den 23. juni 2021 i Oasen i Fabjerg 

 
Mød op til hygge og samvær, omkring det store Sankt Hans bål. 

Grillen vil være klar kl. 18.30, hvor det vil være muligt at grille sin 
medbragte mad, hvis man har lyst til det. 

Sogneforeningen vil stå for salg af drikkevarer. 

Børnehave og børnene i Vandpytten i Fabjerg vil traditionen tro 
være kreative og lave årets heks, der denne aften sendes på rejse 
til Bloksbjerg. 

Båltale kl. 21.00  

 

 

Sankt Hans aften i Fabjerg 
Onsdag den 23. juni 2021 i Oasen i Fabjerg

Mød op til hygge og samvær, omkring det store Sankt Hans bål.
Grillen vil være klar kl. 18.30, hvor det vil være muligt 
at grille sin medbragte mad, hvis man har lyst til det.

Sogneforeningen vil stå for salg af drikkevarer.

Børnehave og børnene i Vandpytten i Fabjerg vil traditionen tro være kreative
og lave årets heks, der denne aften sendes på rejse til Bloksbjerg.

Båltale kl. 21.00


