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Sognebladet
Foreninger og kirker i

Gudum og Fabjerg

Som dybest brønd gi’r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang,
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Endnu en stund, så drær den danske rug,
mens lærken trilrer og grågøge kukke.
Du pusling-land, som hygger dig i smug,
mens hele verden brænder om din vugge,
mod dig vort håb og manddomsdrømmen går,
når landsbyklokken signer dine strande,
når aftenrøden højt i skyen står
og sænker fredens korstegn på din pande.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du, mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst
må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blåt sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.
      
                       Tekst Jeppe Aakjær 1916     
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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 tirsdag den 5. oktober. Det dækker månederne november og december. 

 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.

 

 

 

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 

HHaarr  dduu  sseett  

  

Kursustilbud fra Gudum Sognearkiv!! 

Skriv om dit liv – 

                            For dig selv, dine børn, børnebørn og oldebørn. 

                            Eller skriv om noget, du særligt husker og gerne vil give videre. 

Gudum Sognearkiv laver skrivekursus over 4 gange. 

Første gang er mandag d. 19. okt. kl. 19 – 21.30 

Derefter mandag 18/1 + 22/2 + 22/3 

Se nærmere i Kursusprogrammet  

For spørgsmål kontakt gerne Sognearkivet (Anna Marie tlf. 51 21 33 30) 

  

HHaarr  dduu  sseett  

  

Kursustilbud fra Gudum Sognearkiv og Gudum Kursus-foredragsforening 

Pga Corona blev kurset ikke gennemført i sidste sæson, men nu er vi klar: 

Skriv om dit liv – 

                            For dig selv, dine børn, børnebørn og oldebørn. 

                            Eller skriv om noget, du særligt husker og gerne vil give videre. 

Der bliver givet oplæg omkring skriveprocesser og råd og vejledning undervejs.  

Vi skal inspirere hinanden, komme godt i gang og få et resultat ud af anstrengelserne. 

Skrivekursus går over 4 mandage. 

Første gang er mandag d. 25. okt. 2021 kl. 14 – 16.30 (evt. 19.00 – 21.30) 

Derefter mandag 17/1 + 28/2 + 21/3  

Tilmelding til Ane-mette Sandgrav med oplysning om: Navn, adresse, tlf nr. og mailadresse 

på sms 61291381 

 eller mail til am@sandgrav-gudum.dk 

For spørgsmål kontakt gerne Sognearkivet (Anna Marie tlf. 51 21 33 30) 

  

Gudumprisen 2020.
Til Gudum Sogneforenings generalforsamling d. 7. juni 
lykkedes det endeligt at få overrakt Gudumprisen 2020.

Formand Otto Berggren overrækker  Gudumprisen 2020 til Berit Kristensen

Prisen gik til Berit Kristensen, som gør et kæmpe arbejde for spejderne og har gjort det i mange år. 

Hun er god til at holde gejsten oppe hos både pigerne og de øvrige ledere. 

Derudover har hun taget en stor tørn i Sognehuset da det blev til, før det også i forsamlingshusets bestyrelse. 

Hun deler sognebladet ud, og hjælper med pyntning af blomster kummer på Gudumbro. 

Kort sagt hun holder hjulene i gang i Gudum.
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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

 8 A 8 A

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



September - Oktober 2021 Side 7Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og FabjergSide 6

PIGEKAMMERETPIGEKAMMERET
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.

                                                            PPIIGGEEKKAAMMMMEERREETT..      

VVii  mmøøddeess  hhvveerr  aannddeenn  ttiirrssddaagg  kkll..  1199..0000  ttiill  2211..3300  ,,ssnnaakkkkeerr,,  hhyyggggeerr  ooss  
oogg  nnøørrkklleerr,,  hhvviiss  vvii  hhaarr  llyysstt..    
II  GGuudduumm  SSooggnneehhuuss,,  llookkaalleett  ppåå  lloofftteett..((DDeerr  eerr  lliifftt,,  ssåå  aallllee  hhaarr  lleett  
aaddggaanngg))..  
SSee  ddaattooeerrnnee  ii  kkaalleennddeerreenn  mmiiddtt  ii  bbllaaddeett..  
HHvviiss  ddeerr  eerr  æænnddrriinnggeerr  ii  kkaalleennddeerreenn,,  kkaann  dduu  ssee  ddeett  ppåå  FFaacceebbooookk..  
DDuu  eerr  vveellkkoommmmeenn  ttiill  aatt  mmeellddee  ddiigg  iinndd  ii  ggrruuppppeenn                                                                    
””PPiiggeekkaammmmeerreett””  ppåå  FFaacceebbooookk..((VVæærr  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå,,  aatt  ddeett  eerr  ddeenn  
rriiggttiiggee  ggrruuppppee..  DDoorrttee  BBaallllee  eerr  aaddmmiinniissttrraattoorr))..  
EElllleerr  dduu  kkaann  mmooddttaaggee  eenn  ssmmss  ffrraa  DDoorrttee..  ((MMeeddddeell  hheennddee  ddiitt  nnaavvnn  oogg  
nnrr..  ppåå  6611668833226633))..  
PPrriiss  2255  kkrr..  pprr..  ggaanngg..  
MMeeddbbrriinngg  kkoopp  oogg  ttaalllleerrkkeenn..  VVii  sskkiifftteess  ttiill  aatt  ttaaggee  kkaaggee  mmeedd..  
AAllllee  ppiiggeerr  eerr  vveellkkoommnnee..  

VVeennlliigg  hhiillsseenn  ddeett  lliillllee  aakkttiivviitteettssuuddvvaallgg  ii  GGuudduumm  ssooggnneehhuuss..  

  

  

  

DDaattooeerr  ttiill  kkaalleennddeerreenn::  

DDeenn  88..  oogg  2222..  mmaarrttss,,  
ddeenn  55..  oogg  1199..  aapprriill..  
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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

Humørklubben
Nu er det tid til lidt tirsdagshygge i klubben. 

Vi ser hen til at mødes igen.    

Kom og være med.

I en verden så hektisk som vores har det stor betydning at kunne slå bremsen lidt i og finde tilbage til 
vores rødder, og det vi er rundet af. 
 Det vidste Anna Marie godt da hun sammen med andre ildsjæle startede Gudum Sognearkiv, dengang 
som nu, en selvstændig forening under Gudum Sogneforening.

Siden indvielsen af ”Det lille Hus” i skolegården den 14. maj 1988 og frem til generalforsamlingen i juni i 
år, har Anna Marie været formand for Sognearkivet. 

Anna Marie har med sine evner som organisator fået struktureret arkivet på forbilledlig vis, så Gudum i 
dag kan fremvise et moderne digitaliseret arkiv med stolthed. Dette skyldes Anna Maries overblik, flid, 
visioner og fremsynethed. Hun har gennem alle årene været ihærdig med indsamling, formidling samt 
med at lave arrangementer f. eks Åben Gård, hvor sognets beboere mødte talrigt op.

I Sognearkivet vil vi komme til at savne disse kvaliteter og ikke mindst vil vi komme til at savne et skønt 
menneske og en stor personlighed! 
Ja faktisk må vi undvære hele to skønne personer, idet også arkivets næstformand Vilhelm Pedersen, har 
valgt at gå på pension.

Vilhelms store historiske viden, litterære indsigt og fortælleevne har været til stor inspiration og glæde 
for arkivet.  Han har været en solid støtte i bestyresen, ligesom han har været meget aktiv i forbindelse 
med vores mange arrangementer.
Desuden har Vilhelm skrevet utallige indlæg på arkivets vegne f. eks om fattigvæsenet, som Historisk 
Forening udgav.

Vilhelm har altid været god for en historie leveret med vid og humor. Det kommer vi da til savne, ikke 
mindst ved vores årlige julekomsammen for arkivets friville medhjælpere.
Gudum Sognearkiv takker Anna Marie og Vilhelm for mange års virke i bestyrelsen og vi ser frem til et 
kommende samarbejde med jer som senior forskere, hvor spændende opgaver venter.

Bestyrelsen

Efter i mange år at have været en aktiv del af forenings- Gudum 
på flere forskellige fronter, har Anna Marie Touborg nu ”sagt op” 
på posten som formand i sit hjertebarn Gudum Sognearkiv

Giganternes farvel.
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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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Er der mon nogen i Gudum Sogn, eller nogen 
med tilknytning hertil, der skulle ligge inde 
med en udgave af: 
       
     Hardsyssels Årbog anno 1913? 

Gudum Sognearkiv har samtlige udgaver 
siden den første udkom i 1907 og frem til 
nu, men årgang 1913 mangler vi.! 

Har du den og kan du undvære den, så vil 
Sognearkivet med glæde og taknemmelighed 
passe på den for dig. (Henvendelse tlf. nr. 
24 87 51 43)

Gudum Sognearkiv arbejder til stadighed 
på at indsamle materiale til dokumentation 
af sognets historie. Kan du huske dengang 
da….?

Vi tager gerne imod dokumenter, og fotos 
der vedrører personer eller ejendomme i 
sognet. Ligesom vi også gerne vi have skrift-
lige erindringsbilleder. 

Det kan være historie du selv har oplevet, 
eller fået fortalt. Det kan også være et 
bundt gamle breve fra oldemors tid, som du 
ikke selv skal bruge, men heller ikke nænner 
at smide væk. Dem kan vi passe på til glæde 
for efterslægten.

Hvis du har en god historie, du gerne vil 
dele, men ikke lige kan få sat på papir, så lad 
mig gøre opmærksom på, at der hen over vin-
teren kommer et kursus i historieskrivning, 
der netop henvender sig til dig, og til dig der 
ikke ved at netop din historie en interessant.

Tilmeld dig kurset og vi ses!.

Gudum Sognearkiv har åbent alle onsdage 
mellem 15 – 17. 

Af hensyn til corona må du gerne ringe først 
for aftale, så tager vi imod i foyeren.  
(Henvendelse tlf. nr. 24 87 51 43)

Lise Thorsen
Gudum Sognearkiv

Til brug ved Geoparks oprettelse af naturstier søges foto af, det læmoleanlæg som 
Søren Bisgaard anlagde ved Remmerstrand, omkring 1970, der hvor Jollehavnen nu 
ligger.

Send mail til:  henning.veno@gmail.com 
eller kontakt  Henning Venø på telf 23428234.

Venlig hilsen Henning.

Efterlysning!!

Foto efterlyses
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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

 

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 
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Søndag den 6. sept. slutter sommersæsonen 2021.

Men møllen er stadig åben og man er velkommen til at kigge ind. 

Vi starter også gerne møllen op hvis der kommer selskaber.

Vores hjemmeside aa-moelle.dk eller aa-mølle.dk er blevet opdateret med 
mange nye og spændende informationer.

Der arbejdes på at skaffe penge til at forny de 2 skovlhjul og vand karm.

Vi håber at de er fornyet inden næste sæson. 

Besøg den gamle Vandmølle i den smukke natur.

bodiljepsen@hotmail.com
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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

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

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

Følg også med via Facebook eller opslag ved min Købmand.

Fabjerg Sogneforening
Generalforsamling den 30. oktober kl. 18.00 på Fabjerg Udefriskole.

Vi starter aftenen med fællesspisning kl. 18.00

Efter en dejlig middag gør vi klar til kaffe og kage samt aftenens generalforsamling.

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsen aflægger årsberetning ved formand Jens Larsen.

Regnskabsaflæggelse ved kasserer Jakob Brokholm Mortensen.

Indkomne forslag

Valg til sogneforeningens bestyrelse. 

Eventuelt

Tilmelding til fællesspisning senest den 27. oktober hos Min Købmand Fabjerg

Hobbyklubben 
Program for juli - august 2021 

Vi har mødested i Fabjerg Kulturhus, Engelundvej 1, Fabjerg

Mødetid: kl. 9.00 – 11.00 på alle tirsdage.

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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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 Erik Falck Damborg efdbmv@gmail.com 20 32 99 15
Klostermølle- Sognearkivet Anna Marie Touborg Annamarie@touborg.dk 51 21 33 30
Livsstilshøjskolen Maria Kangas Christensen 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 Anders Kamstrup anderskamstrup@hotmail.com 22 72 44 09
Humørklubben Kaja Andersen Kaja.gudum@gmail.com 27 94 57 97
 Ruth Nederby Rknederby@hotmai.com 26 23 14 88
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

 
       

 
 
 Gudum Kursus- og Foredragsforening. 

 

 

     Kursusprogram 

       For 

        Efteråret 2021 og 

                            Foråret 2022.

 
 
                      

Kurser 2021/2022 

 Gudum Kursus- og Foredragsforening tilbyder følgende kurser, 

hvis fornøden tilslutning opnås. 

 
 
                                 Efteråret 2021 

 

Knipling                                                              v. Lisbeth Burmølle 

Hold 1 

Start Torsdag d. 23.september               kl. 19.00 – 21.30 

Derefter hver anden uge 

 

Hold 2 

Start Torsdag d. 16.september               kl. 19.00 – 21.30 

Derefter hver anden uge 

 

15 timer inden jul                                                          Pris 325,00kr. 

Nye hold efter jul. 

 

Kurset er for alle der har lyst til at lære at kniple, eller få genopfrisket  

et gammelt håndværk 

Lisbeth har kniplebræt og pinde til udlån. 

 

Da der er mange deltagere til dette kursus, har vi både 15 og 

 30 timers forløb. 
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 30 timers forløb. 

 

 

 

  Litteratur                                                       Lis Mosstrup Clausen 

 

Tirsdag d. 17. august.                                        kl. 9.30 – 11.00 

og derefter hver anden tirsdag 

20 timer                                      Pris 400,00 kr. 

I Gudum Præstegård, 

 

Vi læser flere bøger (nye og gamle) i løbet af sæsonen, og 

hører om forfatterne og deres baggrund. 

 

 

 

 

Antiinflammatorisk kost                             v. Hanne Christensen 

 

Onsdag  13/10; 27/10  og 10/11                                  kl. 18.30 - 21.00 

9 timer                                                                             Pris 300,00 kr. 

+ materialer.  

 

Undervisning i antiinflammatorisk kost med madlavning og 

instruktion i kostens påvirkning af kroppen og dens helende virkning.  

 

Antiinflammatorisk kost er et godt redskab, hvis der er ubalance i: 

Kolesterol 

Blodtryk 

Blodsukker 

Tarme  

Muskler og led. 

 

Der undervises også i fermentering af grønsager. 

 

 

 

 

 

Afspænding                                                 v. Hanne Christensen 

 

Mandag d. 27. september                                         kl.  8.30 – 9.30 

20 timer                                                                           Pris 400,00 kr. 

 

Kyndig vejledning i træning af hele kroppen, det gælder både 

 balance, styrke og bevægelighed af alle muskler og led.  

 

 

 

 

 

Studiekreds i Erindringsskrivning                    v. Anna Marie Touborg  

 

Mandag den 25/10; 17/1; 28/2 og 21/3                      kl. 14.00 -16.30 

12 timer                                                                                  Pris 200,00kr 

 

Skriv om dit liv – for dig selv, dine børn, dine børnebørn og 

oldebørn. Eller skriv om noget, du særligt husker. 

 

Kurset er et samarbejde mellem Gudum Sognearkiv og Gudum 

Kursusforening. 
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                Foråret 2022. 

 

Knipling opstart af nye hold                         v. Lisbeth Burmølle 

Hold 1 

Torsdag d. 27. januar (Hver anden uge)            kl. 19.00 – 21.30 

 

Hold 2 

Torsdag d. 6. januar  (Hver anden uge)              kl. 19.00 – 21.30 

15 timer                                                                            Pris 325,00kr. 

Yderligere oplysninger: Se under efterårskurset. 

 

Madlavning for mænd                            v. Karen Lis Albæk 

 

Torsdag d. 13. Januar                                kl. 18.30 – 21.30 

24 timer                                     Pris  400,00kr. 

 

Der laves retter ud over det sædvanlige og med lækkert tilbehør. 

+ materialer. 

  

- - - alle priser er excl. materialer. 

 

Hvor intet er anført, er kurset i Gudum Sognehus  

 

For alle kurser gælder, at der er tilmelding senest 

14 dage før kursusstart, men gerne allerede nu: 

 

Tilmelding på SMS eller mail til 

Ane-Mette Sandgrav 

am@sandgrav-gudum.dk 

eller tlf 61291381 

med flg oplysninger 

Navn, Adresse, tlfnr og mailadresse. 

 

     

AKTIVITETSKALENDER

Dato  Side
  September
 1 Pilgrimsvandring 22
 7 Hygge i pigekammeret 6
 - Menighedsrådsmøde i Gudum 21
 9 Torsdagscafé i Gudum kirke 24
 14 Foredrag på Livsstilshøjskolen Gudum 5
 - Bibeltime, Indre Mission 23
 15 Temaaften, KFUM/KFUK 23
 16 Menighedsrådsmøde i Fabjerg 21
 21 Hygge i pigekammeret 6
 22 Babysalmesang i Gudum kirke 
 28 Høstfest, Indre Mission 23
 29 Bibeltime, KFUM/KFUK 23
 - Babysalmesang i Gudum kirke 

  Oktober
 5 Hygge i pigekammeret 6
 6 Babysalmesang i Gudum kirke 
 7 Torsdagscafé i Gudum kirke 24
 12 Bibeltime, Indre Mission 23
 - Høstgudstjeneste i Fabjerg kirke 27
 13 Foredrag i Gudum Sognehus 23 - 25
 - Babysalmesang i Gudum kirke 
 14 Menighedsrådsmøde i Gudum 21
 - Fælles menighedsrådsmøde i Gudum 21
 19 Hygge i pigekammeret 6
 20 Babysalmesang i Gudum kirke 
 25 Skrivekursus 2
 26 Menighedsrådsmøde i Fabjerg 21
 - Møde, Indre Mission 23
 - Høstgudstjeneste i Gudum kirke 27
 27 Generalforsamling, KFUM/KFUK 23
 - Babysalmesang i Gudum kirke 
 29 Fællesspisning og generalforsamlingpå Udefriskolen, Fabjerg Sogneforening 13
 - Gud, mad og leg i Gudum kirke 26

  November
 3 Babysalmesang i Gudum kirke 
 10 Babysalmesang i Gudum kirke 
 11 Torsdagscafé i Gudum kirke 24

  December
 2 Koncert med Villy Søvndal i Gudum sognehus 21
 3 Gud, mad og leg i Gudum kirke 26
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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.

Når det nye regionshospital i Gødstrup inden alt for 
længe bliver færdig, dørene åbnes og patienterne 
rykker ind og hospitalerne i Herning og Holstebro 
lukker, så vil der på Regionshospitalet Gødstrup også 
være en ny Hospitalskirke. Det er på den ene side 
noget nyt, og på den anden side er det en gammel 
tanke, at ånd, sjæl og legeme hører sammen i en 
helhed.

Da Jesus levede på jorden, så manifesterede Guds 
rige sig ofte omkring ham i kraft af helbredelser og 
undere. Andre gange mødte Jesus i stedet de men-
nesker, som kom til ham for at blive helbredt, med 
tilgivelse og syndernes forladelse. Et af de ord som 
bruges i det Nye Testamente i forbindelse med Jesu 
møder med mennesker, kan da også både betyde at 
redde, at blive rask og at frelse. Dette peger på, at 
Guds rige handler om en genoprettelse af både det 
fysiske legeme såvel som af hele mennesket med ånd, 
sjæl og krop. Den fulde genoprettelse af mennesket 

Af  sognepræst Ole Vinther

vil ganske vist først finde sted, når Guds rige endeligt 
bryder igennem i det vi kan kalde for Himmeriget 
– og ikke i dette liv og på denne jord. Gud er der 
imidlertid, uanset, hvad der sker, og derfor er der 
bygget en Hospitalskirke til bl.a. andagt, stilhed og 
bøn

Sygehuspræsterne skriver: ”Hospitalskirken er en an-
dagtskirke. Andagt kan fra det tyske andenken mun-
dret oversættes til ”stund for eftertænksomhed”. Den 
står åbent 24 timer i døgnet for enhver, der trænger 
til et åndehul midt i det stress, kaos, glæde eller sorg, 
der kan være på et hospital. Arkitekturen og kunsten 
taler derfor til det inderste i mennesket og fortæller 
samtidig om den kristne tro, til glæde og trøst for alle 
dem, der træder ind. 

Det er arkitektfirmaet Friis & Moltke, der har tegnet 
kirken, mens stenhugger Laila Westergaard har stået 
for udsmykningen. Udsmykningen består af en døbe-

Hospitalskirken i Gødstrup

font formet som et stort organisk hjerte i granit med 
en blodåre løbende ud fra og ud til hospitalsgangen. 
Altertavlen i granit er et myldrebillede, der indehold-
er livssituationer i sammenspil med bibelfortællinger.
Folkekirken er der for os alle! - ved den største 
glæde og den dybeste sorg og ved alt midt i mel-
lem. Folkekirken er også bogstaveligt talt overalt i 
vores land. – nu også på det fælles regionshospital i 
Gødstrup.

Hospitalskirken indvies ved en gudstjeneste den 28. 
august. Patienter, pårørende og personale er til enh-
ver tid velkommen til at søge stilhed, ro og eftertanke 
i Hospitalskirken.”

Torsdag d. 2. december kl. 19.30. 
Koncert med Villy Søvndal og ”Herreværelset” i Gudum sognehus. 

Der serveres gløgg og æbleskiver.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Gudum menighedsråd: Tirsdag d. 7. september kl. 19.00 i konfirmandstuen, Gudum præstegård.
Fabjerg menighedsråd: Torsdag d. 16. september kl. 19.00 i Fabjerg kulturhus.
Gudum menighedsråd: Torsdag d. 14. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen, Gudum præstegård.
Fabjerg menighedsråd: Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i Fabjerg kulturhus.

Fælles menighedsrådsmøder for Gudum og Fabjerg:
Torsdag d. 14. oktober kl. 17.00 i konfirmandstuen, Gudum præstegård.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
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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. 

Gudum sogn:
Døbte:

01.08.21 Hans Christopher Dyrlund-Larsen, 
 døbt i Gudum kirke.

Døde og begravede:

19.06.21 Aase Led Anneberg, 
 bisat fra Gudum kirke.

Fabjerg sogn:

Døde og begravede:

19.06.21 Anne Pouline Dalgaard Hansen, 
 bisat fra Hove kirke.

03.07.21 Svend Aage Friis, 
 begravet fra Fabjerg kirke.

07.08.21 Ellen Margrethe Andersen, 
 begravet fra Fabjerg kirke

KIRKEBOGENINDSAMLINGER

Gudum kirke: 
20. juni. 
Indsamling til Danmission kr. 350,- 

18. juli. 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp kr. 238,50

Fabjerg kirke:
27. juni. 
Indsamling til Kirkens Korshær kr.  40,-

September 2021

Tirsdag den 14. september kl. 19.30
Bibeltime Tekst 2. Peter Brev kap 3
Hos Marianne og Robert Jakobsen 
Grummesgårdparken 26.

Tirsdag den 28. september kl. 19.30
Høstfest i Nr Nissum Kirkehus.
Taler: Flemming Harpøth Møller Videbæk.

Oktober 2021

Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30
Bibeltime Tekst 1. Johs Brev kap 1
Hos Lilly Frandsen Borumvej 9.

Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30
Møde i Nr. Nissum Kirkehus
Taler: Martin Faldt Hvide Sande.

 
 
November 
7. Bibeltime hos Liesbeth og HP Krogsgaard 
    Krogsgårdvej 16, Gudum 
 
21. Temaaften hos Lone og Søren Nygaard 
       Nyborgvej 12, Fabjerg 
 
 
December 
Søndag d.2.  
Kirkekoncert med efterfølgende kaffe hos 
     Anja og Karsten Lauritsen 
     Fabjergvej 254, Gudum 
 
 
 
 
 
 

September

1. Pilgrimsvandring 
arr. Menighedsrådene. 
Vi mødes ved Fabjerg Kirke kl. 18.30. 

15. Temaaften
Hos Kirsten og Carsten Grysbæk
Fabjergvej  

29. Bibeltime
Hos Anja og Jan Balleby
Mejerivejen 14

Oktober

13. Foredrag 
”Salmebogen – en smuk og ikonisk skat” 
arr. Menighedsrådene. 
Se beskrivelse i bladet.

27. Generalforsamling  
Hos Henrik og Eva Skov, Fabjergvej
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Torsdagscafé i Gudum kirke 
 

Velkommen til torsdagscafé i efteråret 2021. Vi vil være i Gudum kirke og i kirkecafeen. 

Torsdagscafé er en mulighed for at mødes med andre til hyggeligt samvær, kaffe og kage, sange og 
salmer og forskelligt opbyggeligt indhold. Det kan både være af humoristisk, åndelig eller historisk 

art, eller hvad vi nu finder på. 

Der vil blive torsdagscafé tre gange i løbet af efteråret. 

Torsdag d. 9. september, torsdag d. 7. oktober og torsdag d. 11. november. 

Vi mødes i Gudum kirke kl. 10.30. 

 

Alle er hjertelig velkommen! 

 

Sognepræst Ole Vinther og organist Lau Slott-Petersen. 

 

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

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.

 

Salmebogen – en smuk og ikonisk skat 
 

Foredrag i Gudum sognehus onsdag d. 13. oktober kl. 19.30 
v/ Bettina og Peter Noer 

 
Salmebogen er en helt særlig skat i dansk tradition. 

Den er i familier blevet fornemt indbundet og udsmykket. 
Det er dog kun 60% af salmebogen, der er salmer. I 1600-tallet konkurrerede 

bogtrykkerne om at lave så fuldendt en bog som muligt, og samlede nemt 14 bøger i 
en bog. Ud over salmer, var der tekster fra Bibelen og bønner, samt Luthers lille 

katekismus. Denne tradition er fortsat i de senere salmebøger. 
Dermed er salmebøgerne en samling af alt det væsentlige til det åndelige liv. 

Derfor er salmebogen både i det ydre og i det indre en smuk skat. En ikonisk skat i 
dobbeltforstand, idet et ikon også er et vindue ind i en anden verden – den åndelige. 

Ved dette salmeforedrag – for næsten alle sanser - medbringes en række smukke 
salmebøger fra Danmarks største private samling. Bl.a. en med skildpaddeskjold og 

sølv. Også den sjældne første danske autoriserede salmebog fra 1569. 
Desuden bliver der introduktion til noget af den indholdsmæssige skat. 

Foredraget krydres med anekdoter, og vi synger i fællesskab nogle vers fra en række 
kendte salmer. Der vil også blive kaffe og kage. 

Peter Noer er sogne- og beredskabspræst. 
Bettina Noer er sygeplejerske, sanger og pianist. 

Alle er hjertelig velkommen! 
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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. 29. oktober kl. 17.00 i Gudum kirke. 
Tema: Jonas og hvalfisken 
Fredag d. 3. december kl. 17.00 i Fabjerg kirke. 
Tema: Advent 

KOM OG VÆR MED! 
 

 

Høstgudstjenester  
Høstgudstjenesterne er 
familiegudstjenester, hvor vi siger 
tak til Gud. Vi pynter kirken med 
naturens gaver. Man er 
velkommen til at tage blomster, 
frugt og grøntsager med fra mark 
og have og lægge det foran alteret. 
Det der gives som høstoffer 
fordeles til kirkeligt og 
humanitært arbejde. 
 
Søndag d. 12. september kl. 
10.30 i Fabjerg kirke. 
Derefter kirkefrokost i 
Fabjerg kulturhus. 
 
Søndag d. 26. september kl. 
10.30 i Gudum kirke. 
Derefter kirkefrokost i 
Gudum sognehus. 

 
 

 
Babysalmesang 
Babysamlesang er for forældre og deres 
spædbørn i alderen 1-11 mdr. 

Kontakt: Liesbeth Krogsgaard, tlf.nr. 
29806150. 
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STOR TAK skal lyde fra mig for tildelingen af 
Gudumprisen 2020 for mit mangeårige arbejde med 
DE GRØNNE PIGESPEJDERE i Gudum sogn. 

Det er en stor anerkendelse; og i samme åndedrag 
vil jeg sige tak til nogle trofaste, solide og skønne 
spejderkollegaer og for forældreopbakning samt de 
skønne, friske, frække og trofaste piger. 
En stor flok, der mødes, udfordres og udvikles i et skønt, 
sjovt og trygt fællesskab.

Jeg kan varmt opfordre/anbefale nye voksne/unge 
mennesker at prøve kræfter med opgaven som frivillig. 

Man bli´r så rig på oplevelser af det! 

Vi vil ta´ imod jer med åbne arme - så kom frisk og ta´ 
udfordringen op.

Spejderhilsen fra Berit Kaasgaard Kristensen (2766 1683)

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

gFortsætter på bagsiden

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkebil 
Kan bestilles til alle gudstjenester i Gudum og Fabjerg kirker. 
Lemvig Taxa telefon nr. 97822424. 
City Taxa Lemvig telefon nr. 97821415 
Bestil senest dagen før. 
Pris: 20 kr. 

Dato Gudum Kirke Fabjerg Kirke 
5. september 
14. s. e. trin. 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

12. september 
15. s. e. trin. 

 10.30 
Ole Vinther 
Høstgudstjeneste 
Kollekt: Høstoffer 
Kirkefrokost i 
Kulturhuset 
Menighedens årsmøde 

19. september 
16. s. e. trin. 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

26. september 
17. s. e. trin. 

10.30 
Ole Vinther 
Høstgudstjeneste 
Kollekt: Høstoffer 
Kirkefrokost 

 

3. oktober 
18. s. e. trin. 

 14.00 
Ole Vinther 
Konfirmanderne 
medvirker 
Kirkekaffe 

10. oktober 
19. s. e. trin. 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

17. oktober 
20. s. e. trin. 

 9.00 
Leo Toftgaard 
Kollekt: Indre Mission 

24. oktober 
21. s. e. trin. 

10.30 
Ole Vinther 
Kirkekaffe kl. 10.00 
Kollekt: Danske 
Sømands- og 
Udlandskirker 

 

29. oktober 
Fredag 

17.00 
Ole Vinther 
Gud, mad og leg 
Tema:  Jonas og hvalfisken 

31. oktober 
22. s. e. trin. 

10.30 
Leo Toftgaard 
Gudstjeneste i Nørre Nissum kirke 
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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 

Jacob Tougaard  2082 2476
mail: tougaard@city.dk

Karen Touborg  2946 9024
mail: ktouborg@grundfos.com 

Ole Vinther (1. supl.) 9786 3008
mail: ov@km.dk

Berit Kristensen (2. supl.) 2766 1683
mail: berit.kaasgaard@gmail.com  

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkebil 
Kan bestilles til alle gudstjenester i Gudum og Fabjerg kirker, uanset hvilket sogn man bor i. 
Lemvig Taxa telefon nr. 97822424. 
City Taxa Lemvig telefon nr. 97821415 
Bestil senest dagen før. 
Pris: 20 kr. 

Dato Gudum Kirke Fabjerg Kirke 
1. januar 
Nytårsdag 

14.00 
Ole Vinther 
Nytårsgudstjeneste. 
Uden altergang. 
Efter gudstjenesten er der 
bobler og kransekage. 
Kollekt: Bibelselskabet. 

 

3. januar 
Helligtrekongers 
søndag 

10.30 
Leo Toftgaard 
Gudstjeneste i Nørre Nissum kirke 

10. januar 
1. s. e. h. 3 k. 

 10.30 
Erik Bitsch Nielsen 

17. januar 
2. s. e. h. 3 k. 

10.30 
Erik Bitsch Nielsen 

 

22. januar 
Fredag 

17.00 
Ole Vinther 
Gud, mad og leg. 
Tema: Jonas og hvalfisken 

 

24. januar 
Sidste s. e. h. 3 k. 

 9.00 
Leo Toftgaard 

31. januar 
Septuagesima 

 
 

18.00 
Ole Vinther 
Kyndelmissegudstjeneste. 
Konfirmanderne medvirker 

7. februar 
Seksagesima 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

14. februar 
Fastelavn 

10.30 
Ole Vinther 
Familiegudstjeneste i 
Sognehuset. Efter 
gudstjenesten er der 
tøndeslagning. 
De grønne pigespejdere 
medvirker. 
Kollekt: Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler 
 

13.30 
Ole Vinther 
Familiegudstjeneste i 
Kulturhuset. Efter 
gudstjenesten er der 
tøndeslagning hos Min 
Købmand. KFUM-spejderne 
i Fabjerg-Nr. Nissum 
medvirker. 
Kollekt: Danmarks 
Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 

21. februar 
1. s. i fasten 

 10.30 
Ole Vinther 

28. februar 
2. s. i fasten 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkebil 
Kan bestilles til alle gudstjenester i Gudum og Fabjerg kirker. 
Lemvig Taxa telefon nr. 97822424. 
City Taxa Lemvig telefon nr. 97821415 
Bestil senest dagen før. 
Pris: 20 kr. 

Dato Gudum Kirke Fabjerg Kirke 
5. september 
14. s. e. trin. 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

12. september 
15. s. e. trin. 

 10.30 
Ole Vinther 
Høstgudstjeneste 
Kollekt: Høstoffer 
Kirkefrokost i 
Kulturhuset 
Menighedens årsmøde 

19. september 
16. s. e. trin. 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

26. september 
17. s. e. trin. 

10.30 
Ole Vinther 
Høstgudstjeneste 
Kollekt: Høstoffer 
Kirkefrokost 

 

3. oktober 
18. s. e. trin. 

 14.00 
Ole Vinther 
Konfirmanderne 
medvirker 
Kirkekaffe 

10. oktober 
19. s. e. trin. 

9.00 
Leo Toftgaard 
Kirkekaffe 

 

17. oktober 
20. s. e. trin. 

 9.00 
Leo Toftgaard 
Kollekt: Indre Mission 

24. oktober 
21. s. e. trin. 

10.30 
Ole Vinther 
Kirkekaffe kl. 10.00 
Kollekt: Danske 
Sømands- og 
Udlandskirker 

 

29. oktober 
Fredag 

17.00 
Ole Vinther 
Gud, mad og leg 
Tema:  Jonas og hvalfisken 

31. oktober 
22. s. e. trin. 

10.30 
Leo Toftgaard 
Gudstjeneste i Nørre Nissum kirke 

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.


