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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 torsdag den 5. august. Det dækker månederne september og oktober. 

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.

Hobbyklubben 
Program for juli - august 2021 

Vi har mødested i Fabjerg Kulturhus, Engelundvej 1, Fabjerg

Mødetid: kl. 9.00 – 11.00
 
Hobbyklubben starter op tirsdag den 10. august kl. 9.00 med programlægning for det 
kommende halvår.

Kontaktpersoner:
Ruth Bajlum  Tlf:  30 24 05 75
Tove Hedegaard  Tlf: 97 89 31 17
Bente Serup Tlf.  29 86 31 33

Sogne forenings kalender for 2021
Fredag den 29. oktober 
Fællesspisning på Udefriskolen 
Sogneforeningens generalforsamling.

Følg også med via Facebook eller 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

Lørdag d. 17. april var der affaldsindsamling i Gudum.

Igen i år stod indsamlingen i coronaens tegn, og der blev derfor samlet ind hver for sig.

I alt deltog 12 personer, som fik samlet 73 kg., herunder:

63 dåser uden pant, 7 dåser med pant, 17 flasker uden pant og 6 kg. jern.

Gudum sogneforening takker alle for indsatsen.

Humørklubben
Nu er det tid til lidt tirsdagshygge i klubben. 
Vi ser hen til at mødes igen.    
Kom og være med .
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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

Den seneste donation til Serups 
smedje er denne motorhammer. 
Den er kommet fra Nordvestjysk 
fjordkultur i Struer og har fået sin 
foreløbige plads ved gavlen til 
Smedegården, Serups smedje.

I stedet for at smeden skulle bruge 
sine arme til at sving den store 
hammer på ambolten, så skulle 
smeden med denne motorhammer 
nøjes med at holde ved og styrer 
jernet der skulle bearbejdes. 
Men selv det krævede nu også 
armkræfter.

Motorhammer 
til Serups smedje

Gudum Sognearkiv
Tager igen gerne mod besøgende!

Efter en lang nedlukning for besøgende tager vi nu igen imod med stor glæde.
Vi opretholder få men nødvendige restriktioner, men glæder os til igen at kunne 
gennemføre aktiviteter.

Så:   -       bær mundbind når du ankommer
-    bank på arkivets indgangsdør og afvent en medarbejder

Der er stadig kaffe på kanden og vi glæder os til at se dig.

Åben onsdage kl. 15 – 17 eller efter aftale.

Er dit besøg mere omfattende åbner vi gerne før tid. Ring til Lise 24 87 51 43
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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. 
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Opstart d. 16. august 
Kom og vær med til pigespejder i Gudum. Vi skal lege, lave bål, 
hjælpe hinanden, udfordre os selv og prøve noget nyt. Pigespejdere er 
nemlig piger, der tør ���� 
 

Spirer - mandag kl. 16.30-17.30 

Nyt tilbud til piger i 0. og 1. klasse, 
som gerne vil være spejdere.  

 

Smutter - mandag kl. 17.30-19.30 

2.-4. klasse 

 

Spejder - mandag kl. 17.30-19.30 

Fra 5. klasse og op 

 

Alle aktiviteter foregår som regel i 
spejderhuset i Gudum, Gudumbro 
19B 

 

Nærmere info - kontakt Anne Ø. Mosekjær (20409295)  

eller Berit Kristensen (27661783) 

De grønne pigespejdere er klar til nye friske oplevelser igen efter en god sommerferie. Vi starter op 
igen mandag d. 16/8-21.

Inden ferien nåede vi at være  en dag ved Byskov mose med smutterne hvor naturen rigtig blev stud-
eret og der blev lavet flotte insekt hoteller. 
Vi lavede mad og sluttede af med hyggelig lejrbålstemning til aften.

De store piger var så heldige at få en overnatning som der ikke har været meget af her i corona 
tiden. De cyklede en flok friske piger fra spejderhuset i Kristihimmelfartsferien. De cyklede til Struer 
og lavede forskellige opgaver undervejs, derfra tilbage til Fabjerg hvor de skulle overnatte. En 
cykeltur på ca 40 km, de var seje og også lidt trætte. Vi plejer at deltage i strandrensning fra kom-
munen, men den var også aflyst så smutterne har selv været ved Remmerstrand og fik samlet affald. 
Man kan se alt hvad de fandt på billedet. Der blev sluttet af med pølser, det var dejligt efter hårde 
strabadser.

Vi ser frem til at starte op igen med en masse friske,glade og modige piger.
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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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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
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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
  Juli
 12 Hygge i pigekammeret 6
 27 Hygge i pigekammeret 6

  August
 10 Hygge i pigekammeret 6
 - Sangaften i Nr. Nissum Kirkehus 17
 14 Familiedag på Fabjerg Stadion 24
 16 Opstart, De Grønne Pigespejdere 8
 17 Åben Højskoleaften på Livsstilshøjskolen 7
 18 Menighedsrådsmøde i Gudum 17
 19 Kom og vær med, Fabjerg - Nr Nissum spejderne 20
 22 Konfirmation i Gudum Kirke 17
 24 Hygge i pigekammeret 6
 - Bibeltime i Nr Nissum 17
 29 Friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads 19

  September
 1 Pilgrimsvandring 16
 22 Babysalmesang i Gudum kirke 
 29 Babysalmesang i Gudum kirke 

  Oktober
 6 Babysalmesang i Gudum kirke 
 13 Foredrag i Gudum Sognehus 15
 - Babysalmesang i Gudum kirke 
 20 Babysalmesang i Gudum kirke 
 27 Babysalmesang i Gudum kirke 
 29 Fællesspisning og generalforsamlingpå Udefriskolen, Fabjerg Sogneforening 3

  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.

At livet er, det er et under og en gådefuldhed. For 
det at vi lever – det, at der er noget, der er, i stedet 
for ingenting – er ikke en selvfølgelighed og heller 
ikke noget som vi fuldt ud kan komme til bunds i. 
Der er noget ved livet, som vækker forundring og 
som kalder på vores benovelse og glæde. Som 
forfatteren Fjodor Dostojevskij har sagt: ”Ikke alene 
miraklet er mirakuløst, virkeligheden er det også.” 
Og den tyske filosof Martin Heidegger har skrevet: 
”Ene mennesket blandt alt værende erfarer, anråbt 
af værens stemme, underet over alle undere: At det 
værende er.”

Alligevel er det ikke altid at vi ser dette forunderlige 
– at vi og alle ting er. Den norske forfatter Jostein 
Gaarder skriver et sted i bogen ”Kabalemysteriet”, 
at vi lever vore liv i et forunderligt eventyr. Men 
alligevel synes de allerfleste, at verden er ”normal”. 
At verden kan synes ”normal” for os, er fordi vi er så 
vant til den. Men tænker vi over det, så er verden og 

Af  sognepræst Ole Vinther

det at livet er, alt andet end ”normalt”. Virkeligheden 
er virkelig mirakuløs. At der er noget, der er, er et 
forunderligt eventyr.

I vores hverdag går vi dog ofte rundt med slørede 
øjne. Vi lever livet i en grå og ”normal” verden. Vi 
går rundt uden virkelig at se. Vi går rundt i en af-
fortryllet verden, uden at se det som vi bliver givet. 
Ofte tror vi, at vi skylder os selv livet. Vel ved vi, at vi 
ikke kommer fra os selv. Men vi tror, at vi skal skabe 
meningen med livet selv. Vi farer hid og did og har 
hele tiden travlt med alt det vi skal udrette. Det er 
som om, at vi tror, at hvis vi ikke gør noget, så bryder 
det hele nok sammen. Men det er ikke os, der skaber 
eller konstruerer verden. Verden og livet her i verden 
er noget, der er os skænket.

Skænket af hvem? Ja, skænket af Gud. Men behøver 
vi da overhovedet tanken om Gud? Har naturviden-
skaben ikke vist, at vi ikke har brug for Gud som 

At livet er, det er et under og en gådefuldhed

en forklaring? Er vi ikke ligesom kommet over det 
stadium? Nej, for naturvidenskaben kan højst forklare, 
hvordan verden er blevet til, men ikke hvorfor verden 
er. Fornylig læste jeg et interview med den verden-
skendte evolutionsbiolog, DNA-forsker og eventyrer, 
professoren Eske Willerslev. Han sagde: ”Jeg tror 
på Gud, og det har jeg gjort i mange år. Nogle ser 
det som værende i modstrid med det, at jeg arbej-
der som evolutionsbiolog, men for mig er der intet 
modstridende i det. Jeg tror på evolutionen og de 
grundlæggende mekanismer, der er med til at forme 
livet på jorden, men som forskere kan vi ikke skabe 
liv af ingenting. Er det bare, fordi vi ikke forstår det? 
Måske. Men det kan også være, at det vi ikke forstår, 
er den guddommelige rørelse, der afgør, hvad der 
bliver liv, og hvad der ikke gør.”

Kun Gud kan skabe liv af ingenting, og han er 
derfor den, der skænker os livet. At det er ret så 
forunderligt, er det ikke sikkert, at vi forstår. Derfor 
kan vi have behov for at få pudset vore briller, også 
selvom at vi ikke har briller. For verden er ikke bare 
”normal”. Det er den kun, fordi den er, og netop det 
er et guddommeligt mirakel. Med dette in mente, vil 
jeg overlade ordet til salmedigteren Hans Adolph 
Brorson og hans fantastiske salme ”Op, al den ting, 
som Gud har gjort”. Læs gerne salmen langsomt og 
opmærksomt, og lad dig forundre over livets under-
fuldhed og gådefuldhed.

1. Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.
3. Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5. Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6. Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8. Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9. Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10. Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Onsdag d. 13. oktober kl. 19.30. 
Foredrag v/ Bettina og Peter Noer om 

”Salmebogen – en smuk og ikonisk skat” 
i Gudum sognehus.

SOGNEPRÆSTENS FERIE

Fra mandag d. 21. juni til søndag d. 18. juli holder 
sognepræst Ole Vinther sommerferie.

I denne periode passes embedet i Gudum-Fabjerg 
pastorat af sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum, 
tlf.nr. 97891201, e-post: lto@km.dk.
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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 10. august kl. 19.30
Sangaften i Nr. Nissum Kirkehus.

Tirsdag den 24. august kl. 19.30
Bibeltime  hos Bodil og Christian Nielsen
Østerled 7. Nr. Nissum

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Gudum menighed-
sråd:  
Onsdag d. 18. august kl. 19.00
i konfirmandstuen, Gudum præstegård.

Gudum sogn:
Døbte:
11.04.21 Olivia Kallerup Fiskbæk, 
 døbt i Gudum kirke.
16.05.21 Sofie Vestergaard Primdahl, 
 døbt i Gudum kirke.

Døde og begravede:
10.04.21 Gunnar Thorsen, 
 begravet fra Gudum kirke.

KIRKEBOGEN

INDSAMLINGER

Gudum kirke: 
4. april. 
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark kr. 600,- 
23. maj. 
Indsamling til Tværkulturelt Center kr. 440,-

Fabjerg kirke:
4. april. 
Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark kr. 170,-
13. maj. 
Indsamling til Folkekirkens Mission kr. 100,-
23. maj. 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp kr. 100,-

KONFIRMATION

KONFIRMATION 2022

Gudum Kirke søndag d. 22. august kl. 10.00
Nickolai Trier Christensen,
Malina Januchta Uhre Christensen,
Hans Christopher Dyrlund-Larsen,
Kristian Østervemb Gjøl Jensen,
Tinna Mølgaard,
Oliver Klaaborg Pedersen,
Alberthe Oldbjerg Aasborg.

Konfirmation i 2022 bliver 
lørdag d. 7. maj og søndag d. 8. maj.

Forældrene kan selv vælge, hvilken kirke og dag 
de ønsker konfirmation på.

Lørdag den 7. maj i Fabjerg Kirke.
Søndag d. 8. maj i Gudum kirke.

Sognepræst Ole Vinther

Kom med til 
PILGRIMSVANDRING 

FRA MØLLESØEN TIL FABJERG KIRKE 

ONSDAG D. 1. SEPTEMBER 

 
Vi mødes ved Fabjerg kirke kl. 18.30. 

Derfra transport til Klosterheden. 
Ruten er ca. 4 km, og går fra Møllesøen til Fabjerg kirke. 

Husk gode sko, da vi går på stier og grusveje. 
Undervejs på vandringen vil der være poster med 

refleksioner og sang. 
Vandringen afsluttes med andagt i Fabjerg kirke, og 

derefter serveres hotdogs. 
Velkommen til både børn, unge og voksne! 

Arr. Menighedsrådene i: 

Fabjerg, Gudum, Nørre Nissum og Nørlem. 
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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

Kravle-ind-dåb!?
Meget har ikke kunnet lade sig gøre i det sidste års tid.

Også bryllupper, konfirmationer og dåb har været ramt af aflysninger og er blevet udsat til bedre tider.

Nu er vi så i færd med at genåbne, og i gang med at indhente det forsømte.

Men måske er barnet ikke længere en lille baby?

Kan man så have dåb, selvom at barnet nu kan kravle eller måske gå ind i kirken selv?

Ja, alle kan blive døbt, uanset alder.

Og bedre sent, end aldrig.

Venlig hilsen!
Sognepræst Ole Vinther

Friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads 
Søndag d. 29. august kl. 10.30 

Gudum og Fabjerg menighedsråd inviterer til fælles friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads. 

Spejderne medvirker og der vil være præsentation af næste års konfirmander. 

Dagens indsamling går til KFUM-spejderne i Fabjerg-Nr. Nissum og De grønne pigespejdere i 
Gudum. 

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med sandwich, kaffe, øl og vand. 

Husk at medbringe stole, tæpper eller lignende. 

 

 

 

Hjertelig velkommen til en gudstjeneste i det fri! 

Friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads 
Søndag d. 29. august kl. 10.30 

Gudum og Fabjerg menighedsråd inviterer til fælles friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads. 

Spejderne medvirker og der vil være præsentation af næste års konfirmander. 

Dagens indsamling går til KFUM-spejderne i Fabjerg-Nr. Nissum og De grønne pigespejdere i 
Gudum. 

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med sandwich, kaffe, øl og vand. 

Husk at medbringe stole, tæpper eller lignende. 

 

 

 

Hjertelig velkommen til en gudstjeneste i det fri! 

Friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads 
Søndag d. 29. august kl. 10.30 

Gudum og Fabjerg menighedsråd inviterer til fælles friluftsgudstjeneste på Fabjerg sportsplads. 

Spejderne medvirker og der vil være præsentation af næste års konfirmander. 

Dagens indsamling går til KFUM-spejderne i Fabjerg-Nr. Nissum og De grønne pigespejdere i 
Gudum. 

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med sandwich, kaffe, øl og vand. 

Husk at medbringe stole, tæpper eller lignende. 

 

 

 

Hjertelig velkommen til en gudstjeneste i det fri! 

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.
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Fabjerg - Nr. Nissum KFUM spejdere 
- KOM OG VÆR´ MED!!! 

Har DU lyst til at lære at spidse blyant med 
økse, tænde bål med ingenting, sejle i kano 

og lave en masse andre udendørs  
aktiviteter med dine venner. 

SÅ går du i 0. klasse, eller derover, så kom 
til spejder, torsdag d. 19. august,  

kl. 18.00 - 19.30 
Vi mødes ved Spejderhuset 

- Hovedgaden 66b, Nr. Nissum 
VI glæder os til at se dig! 

Nærmere info om efterårets program  
udleveres denne aften. 

Fabjerg - Nr. Nissum spejdere 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

15.maj blev den ordinære generalforsamling i Aa- mølle`s Laug afviklet.
Der var genvalg til hele bestyrelsen. 

Se beretning og referat på vor hjemmeside.

20 juni blev Dansk mølledag fejret på festlig vis på Aa-mølle.

Der bliver for tiden arbejdet på at opdatere vor hjemmeside
aa-moelle. dk eller aa-mølle.dk.

Møllen er jo altid åben og frem til 5. sept. 
er der møllersvende lørdag og søndag kl. 14 til 16.
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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 

Familiedag på Fabjerg Stadion 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 14. august 2021 kl. 11 – 16 

Så vil vi sørge for at der vil være sjove aktiviteter, grillpølser mv. 

Nærmere om arrangementet kommer senere i Fabjerg Sogns facebook-gruppe og opslag hos Ulla. 

 

 

Kom og vær med! 

Venlig hilsen 

Fabjerg KFUM`s idræts bestyrelse 

 

Familiedag på Fabjerg Stadion

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 14. august 2021 kl. 11 – 16

Så vil vi sørge for at der vil være sjove aktiviteter, grillpølser mv.

Nærmere om arrangementet kommer senere i Fabjerg Sogns facebook-gruppe og 
opslag hos Ulla.

Kom og vær med!
Venlig hilsen
Fabjerg KFUM`s idræts bestyrelse


