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Sognebladet
Foreninger og kirker i

Gudum og Fabjerg

Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler ned
fra himlens dybblå bund.

Og overalt udspredes nu
julens glade bud:
at født er Herre Jesus krist
vor frelser og vor gud.

Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.

I hvert et hjerte trist og mørkt
send du en stråle blid
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.

Tekst:Emmy Køhler 1898
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Som bestyrelse ønsker vi med dette opslag at give en 
status på, hvordan det går ”hos Ulla” - Min Købmand i 
Fabjerg.

Vi har tidligere informeret om at vi, p.g.a. de voldsomt 
stigende energi-priser, ønskede at sætte gang i en række 
sparetiltag for at reducere vores omkostninger i butikken. 
Vi har nu gennemført følgende;

• Skiftet til LED lys overalt i butikken
• Skruet ned for varmen i butikken
• Slukket for kølere med øl og vand
• Skiftet cirkulationspumpe på varmesystem
• Reduceret i personaleomkostninger (ved mindre 

brug af ung-arbejdere).

Alt dette har givet en en besparelse, men vi må desværre 
konstatere, at vi ikke udelukkende kan spare os ud af de 
udfordringer som vi alle står i. Vi har simpelthen brug for 
at flere kunder ligger noget mere af deres indkøb hos os.

Min købmand er ikke dyrere end andre butikker – og vi 
er lige i nærheden – så tænk over, om I kunne ligge lidt 
mere af jeres handel hos os. Vi vil så gerne sikre os, at vi 
også har en lokal købmand i fremtiden – det er godt for 
vores sammenhold i Fabjerg – og godt for vores huspriser 
i fremtiden!

For at trække mere handel til vores butik har vi sat gang i 
følgende tiltag;

• Vi vil med jævne mellemrum lave ”ja-tak-tilbud”, hvor 
man kan få specifikke varer til en MEGET lav pris

• Vi opsætter en kasse til ”forslag” og ”Ris/Ros”. Vi 
vil meget gerne have at I bruger den. Hvis I ønsker 
svar på en kommentar må I skrive Jeres navn – hvis 
I vil være anonyme er det også ok. Fortæl os, hvis I 
mangler en specifik vare eller hvad der kunne få Jer 
til at handle mere hos os. Man kan selvfølgelig også 
kontakte Ulla direkte eller et medlem af bestyrelsen, 
hvis man hellere vil det.

• Vi vil opsætte en ”spare-gris” – hvor man hvis man 
har lyst og overskud, kan ”donere” sine små-penge 
(eller store penge) som vil blive brugt til at betale 
vores voldsomt stigende el-regning.

Vi ved at det for rigtig mange er svært at få tingene til at 
hænge sammen for tiden, men vi ved også at det bliver 
godt igen ”på den anden side”, så det er nu vi skal stå 
sammen og støtte op om vores købmand.

mvh

Bestyrelsen i Min Købmand Fabjerg.

Kære kunder hos Min Købmand i Fabjerg

 
Juletræstænding 
Fredag d. 25. november 

Kl. 17.00 

Ved Min Købmand, Fabjerg 

Hygge og Samvær 

Gløgg og æbleskiver 

Vi tror også at Julemanden kommer. 

Vel mødt 

Min Købmand, Fabjerg og Fabjerg 
Sogneforening. 

 

Juletræstænding
Fredag d. 25. november

Kl. 17.00
Ved Min Købmand, Fabjerg

Hygge og Samvær
Gløgg og æbleskiver

Vi tror også at Julemanden kommer.
Vel mødt

Min Købmand, Fabjerg og Fabjerg Sogneforening.
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VELKOMMEN TIL JULEFROKOST.
Vi håber meget, at der er mange, som har lyst til at bakke op om vores fælles julefrokost. 

Alle er velkommen.
Dejlig mad og rigtig godt musik, og så kommer I med højt humør.

Vi ses. Mange hilsner fra Gudum IF.
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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, Vænget 10, 2. sal, 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

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 

1/8 side  600,-
1/4 side 1.200,-
1/2 side 2.400,-
1/1 side 4.000,-

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
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DE GRØNNE PIGESPEJDERE I GUDUM 

SÆLGER OGSÅ JULETRÆER 

SØNDAG D.11/12-22 

Fra kl. 10-14 
FRA SPEJDERHUSET GUDUMBRO 19B. 

 

 

i Gudum

i Gudum

De grønne pigespejdere i Gudum
Sælger nøgler til årets julemarked mandag 
d.14/11-22 mellem kl.17-20.

Nøglerne koster 25 kr. pr. stk.

Der er gode gevinster: 
1 X Gavekort til Toelberg Nr.Nissum på 1000 kr, 
1 til El-Jepsen Nr. Nissum 1000 kr. 
1 gave fra Fnugfri og flere.

Husk nøglerne kan kun prøves til
 julemarkedet Lørdag d. 26/11 2022 
KL. 10-13.

        Der kan også betales på mobilpay 
                         på tlf.nr 9568VJ 
                      Gudum Pigespejder

SÆLGER OGSÅ JULETRÆER

SØNDAG D.11/12-22

Fra kl. 10-14
FRA SPEJDERHUSET GUDUMBRO 19B.

i Gudum

Har julemarked i Dalborgen Gudumbro 19 B.

Lørdag D. 26/11-22 fra kl. 10-13.

Vi har Tombola, fiskedam og kasino.

I vores lille julecafe kan der købes: 
Gløgg, æbleskiver, risalamande, 

kaffe og sodavand.

Vi sælger juletræer, 
adventskranse og juledekorationer.

Husk at komme og  afprøve nøgler, 
KAN KUN GØRES DEN DAG.

Der er 5 gevinster som er: 
1 gavekort på 1000 kr. Til  El-Jepsen, 

1 gavekort på 1000 kr. til Toelberg Nr.nissum, 
1 gave fra Fnugfri i Holstebro og flere.
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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
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Fredag d. 10. juni 2022 blev der 
afholdt ”Åben Gård” arrange-
ment efter 2 års udsættelse. Gu-
dum Sognearkiv havde en aftale 
med 2 værtspar på Krogsgårdvej.
Mange havde valgt at lægge 
vejen forbi til dette arrangement. 
Ca. 90 gæster. Dejligt.

Vi startede hos Elin og Erik 
Råbjerg, hvor vi så og hørte om 
de gamle landbrugsredskaber/-
maskiner og fik et lille kig i frugth-
aven også, som er anlagt i den 
gamle have. FLOT udstilling!

Senere en lille gåtur langs 
markskellet til Ulla og Richardt 

Nøhr bosiddende i Købmand 
Lundsby´s gamle bolig. Der fik vi 
en fortælling om stedet (og et fint 
kompendium lavet af Ulla Nøhr 
til arkivet). Vi skulle høre om de 
8 gamle købmandsbutikker, der 
havde eksisteret i Gudum Sogn. 
Samt følge udgivelsen af bogen: 
”Dengang, der var købmænd på 
landet” – skrevet af Annamarie 
Tovborg. 
Trykken af 1. oplag er blevet 
doneret af Købmand Pedersens 
børn. TAK!

Mange efterkommere fra datidens 
købmænd, var mødt op. 
Fantastisk!

Fine billeder på plancherne af 
købmandsbutikkerne udstillet af 
arkivet. 

Skøn og fantastisk aften med 
dejligt vejr, glade mennesker, 
spændende indhold og et MEGET 
lækkert kaffebord – leveret af de 
2 værtspar. Tusind tak!

Vi var omkring 75 mennesker til 
sidste del af arrangementet, og 
der skal lyde en stor tak til alle 
bidragsydere til aftenens ar-
rangement.

Åben Gård

 
 

H Å N D A R B E J D S F E S T I V A L  
 
 
 

Efter et par år uden håndarbejdsfestival pga corona, er vi godt i gang med at planlægge  
festivalen i 2023 og har allerede nu aftale med størsteparten af udstillerne.  

 
Glæd jer derfor allerede nu til håndarbejdsfestival den 4. og 5. februar 2023 i  

Gudum Sognehus.  
 

Vi ser frem til igen at slå dørene op og byde udstillere og gæster velkommen! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Efter et par år uden håndarbejdsfestival pga corona, 
er vi godt i gang med at planlægge festivalen i 2023 og 
har allerede nu aftale med størsteparten af udstillerne. 

Glæd jer derfor allerede nu til håndarbejdsfestival 
den 4. og 5. februar 2023 i Gudum Sognehus. 

Vi ser frem til igen at slå dørene op og byde udstillere 
og gæster velkommen!

H Å N D A R B E J D S F E S T I V A L
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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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blandt alle betalende medlemmer.
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Kreative, hyggelige 
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Kreative, hyggelige kvinder – eller bare hyg-
gelige kvinder mødes den 2. tirsdag i hver 
måned kl 19.30 til 22.00 i Gudum Sognehus.
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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

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

ROESGAARDBYG.dk 
Trabjerggårdvej 20 . Gudum . 7620 Lemvig

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

Børsen gazelle
2008 & 2009

Husk at 
Hjertestarteren 

hænger ved 
Livsstilshøjskolen.
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Hobbyklubben 
Program for november - december 2022 

Vi har mødested i Fabjerg Kulturhus, Engelundvej 1, Fabjerg

Mødetid: kl. 9.00 – 11.00.

November:
Tirsdag den 1.  november:  Spille eller nørkleformiddag.
Tirsdag den 8.  november:  Pakkespil.
Tirsdag den  15.  november:  Kreativ formiddag.
Tirsdag den  22.  november:  Efter kaffe i Kulturhuset, besøger vi Lemvig Gartneri.
Tirsdag den  29.  november:  Pladespil.

December:
Tirsdag den  6.  december:  Vi laver advents og juledekorationer. Husk en skål.
Tirsdag den  13.  november:  Vi mødes kl. 11.00 til årets julefrokost i Fabjerg Kulturhus.

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

 
 

 
 
 
 
 

I GUDUM SOGNEHUS 
Toftevej 19, Gudum 

 
 

Søndag den 27. november 2022 kl. 14.00. 
Dørene åbner kl. 13.00 
 
Vi spiller om ænder, flæskestege og 
købmandskurve. Der er rækkegevinster og 
sidegevinster. 
 
Pladerne koster kr. 10,00 pr. plade. 
 
Der er amerikansk lotteri, og der kan 
købes æbleskiver, øl og sodavand. 
Kom og få nogle hyggelige timer med os. 

 
 
Venlig hilsen Banko gruppen  
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købes æbleskiver, øl og sodavand. 
Kom og få nogle hyggelige timer med os. 

 
 
Venlig hilsen Banko gruppen  

 
 

 
 
 
 
 

I GUDUM SOGNEHUS 
Toftevej 19, Gudum 

 
 

Søndag den 27. november 2022 kl. 14.00. 
Dørene åbner kl. 13.00 
 
Vi spiller om ænder, flæskestege og 
købmandskurve. Der er rækkegevinster og 
sidegevinster. 
 
Pladerne koster kr. 10,00 pr. plade. 
 
Der er amerikansk lotteri, og der kan 
købes æbleskiver, øl og sodavand. 
Kom og få nogle hyggelige timer med os. 

 
 
Venlig hilsen Banko gruppen  

Søndag den 27. november 2022 kl. 14.00.
Dørene åbner kl. 13.00

Vi spiller om ænder, flæskestege og købmandskurve. 
Der er rækkegevinster og sidegevinster.
Pladerne koster kr. 10,00 pr. plade.

Der er amerikansk lotteri, og der kan 
købes æbleskiver, øl og sodavand.

I GUDUM SOGNEHUS
Toftevej 19, Gudum

Kom og få nogle hyggelige timer med os.

 Venlig hilsen Banko gruppen 
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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

Fabjerg-Nr. Nissum spejderne Maria Bjerg Mariabjerg87@hotmail.com 28 76 46 47
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 Mariabjerg87@hotmail.com 28 76 46 47                                                                             
Udefriskolen/Udebørnehaven Helle Hansen mail@udefriskolen.dk 41 33 55 22
Udefriskolen - udlejning af lokaler Marianne Andreasen  27 63 30 18
Kærhuset  Kaerhuset@lemvig.dk 96 63 19 50
Sogneforeningen Simon Hedegård simonwilholm@hotmail.dk 26 28 29 47        
Hobbyklubben Ruth Bajlum       30 24 05 75
 Tove Hedegaard   97 89 31 17
 Bente Serup   29 86 31 33
Fabjerg Kulturhus - udlejning Jakob Mortensen     mortensen.jakob08@gmail.com 50 41 16 18
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. Liesbeth Krogsgaard lies-krogsgaard@live.dk 29 80 61 50 
Serups Smedje Erik Falck Damborg efdbmv@gmail.com 20 32 99 15
Klostermølle  Anna Marie Touborg Annamarie@touborg.dk 51 21 33 30
Sognearkivet  Gitte Fiskbæk  nrfiskbaek@gmail.com 22 70 23 04
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 tina.tougaard@gmail.com 22 36 56 83
Folkedanserne Kirsten Hornshøj tullekirsten@gmail.com 30 26 32 50
Sognehuset Anders Kamstrup anderskamstrup@hotmail.com 22 72 44 09
Humørklubben Kaja Andersen Kaja.gudum@gmail.com 27 94 57 97
Gudum Fitness Ruth Nederby Rknederby@hotmai.com 26 23 14 88
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
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AKTIVITETSKALENDER

Dato  Side
  November
 1 Spille efter nørkelformiddag, Hobbyklubben 9
 2 Syng, Spis og Snak i Gudum, KFUM/KFUK 18
 - Babysalmesang 
 3 Menighedsrådsmøde i Gudum 13
 6 Alle helgen i Gudum - og Fabjerg kirke 14
 8 Pakkespil, Hobbyklubben 9
 - Hyggeaften, Indre Mission 18
 9 Menighedsrådsmøde i Fabjerg 13
 - Hygge i pigekammeret 16
 - Babysalmesang 
 10 Torsdagscafé i konfirmandsstuen 15
 11 Advent og jul i Gudum kirke 15
 14 Nøglesalg, De grønne pigespejdere i Gudum 5
 - Julens ni læsninger i Fabjerg kirke 14
 15 Kreativ formiddag, Hobbyklubben 9
 16 Temaaften hos Bente Tang, KFUM/KFUK 18
 - Babysalmesang 
 18 Børnekirke i Fabjerg 15
 19 Julefrokost i Gudum Sognehus, Gudum IF 3
 22 Besøg i Lemvig Gartneri, Hobbyklubben 9
 23 Hygge i pigekammeret 16
 25 Juletræstænding i Fabjerg 2
 26 Julemarked i Dalborgen Gudumbro, De grønne pigespejdere i Gudum 5
 27 Julebanko i Gudum Sognehus 9
 29 Pladespil, Hobbyklubben 9
 - Generalforsamling, Indre Mission 18
 30 Temaaften og Anja og Karsten Lauritsen, KFUM/KFUK 18
  
  December
 4 Julekoncert i Gudum kirke 14
 5 Hygge i pigekammeret 16
 6 Vi laver advents og juledekorationer, Hobbyklubben 9
 11 Salg af juletræer, De grønne pigespejdere i Gudum 5
 13 Julefrokost, Hobbyklubben 9
 - Adventsfest, Indre Mission 18
 14 De ni læsninger i Fabjerg kirke 14
 21 Hygge i pigekammeret 16
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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 onsdag og torsdag og har fri mandag.
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.

Fabjerg Sogn
www.sogn.dk/fabjerg og www.fabjergkirke.dk
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.

Julen nærmer sig så småt. Med alt hvad dertil nu 
hører. Bl.a. juletræet med sin pynt. Og juletræet 
med sin pynt peger på Jesus. Det første vi har, er 
juletræsfoden. Den har gerne været lavet af et 
par stykker træ og har været formet som et kors. 
Korset minder os om, at det var på korset, at Jesus 
banede vej til livet for os. Ved træets fod lægger 
vi så gaverne. De fortæller os, at Gud har givet 
os Jesus som den største gave – for han er vores 
frelser. På træets grene hænger der klokker, der 
minder os om kirken og om vor dåb, hvor vi selv fik 
frelsen i gave af Gud. Klokkerne kalder os også til 
at komme og lytte til Guds ord og takke og prise 
ham for hans store nåde og kærlighed. 

Måske er der også engle på juletræet. De minder 
os om englen, som fortalte Maria, at hun skulle 
føde Messias – altså den frelser, som Gud havde 
lovet menneskene. Julenat kom englene også til 
hyrderne på marken og sang for dem og forkyndte 
den store glæde for dem, at nu var frelseren 

født, og at de derfor skulle gå ind til Betlehem 
for at finde barnet, svøbt og liggende i en krybe 
– det barn, som skulle kaldes Jesus og være den 
Højestes søn. 

På juletræet hænger der også gerne hjerter, for ju-
len er hjerternes tid. Da Gud sendte sin egen søn til 
jord, viste han, at han elsker os. Gud vil ligeledes, 
at vi skal elske og hjælpe hinanden. 
Kuglerne på træet minder os om jorden og alle 
planeterne, og om at Gud har skabt det store univers 
og hvert eneste lille menneskebarn. Alt og alle er i 
hans hænder. Det er godt at vide. 

På juletræet er der også lys, og lysene fortæller 
os om det store lys, der skinner i mørket, og om at 
mørket ikke kan gribe det. For Jesus er verdens 
lys. Og når vi følger Jesus, skal vi aldrig vandre i 
mørket, men have livets lys. Når vi på træet bruger 
levende lys, så minder det os desuden om, at Jesus 
er levende iblandt os. 

Juletræet med sin pynt
Af  sognepræst Ole Vinther
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Endelig har vi stjernen i toppen af juletræet. 
Stjernen viste først de vise mænd vej til Betlehem. 
Nu vil den vise os vej til Gud og til himlen. Stjernen 
fortæller os, at Gud har holdt sit løfte og giver os 
et håb. Han vil vise os vej og aldrig svigte os.

Grundtvig skrev sådan i salmen 
”Dejlig er den himmel blå”:

”Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.”

Med ønsket om en velsignet advent og en glædelig jul!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Gudum menighedsråd: 
Torsdag d. 3. november kl. 19.00 i konfirmandstuen, 
Gudum præstegård.

Fabjerg menighedsråd: 
Onsdag d. 9. november kl. 19.00 i Fabjerg kulturhus.

KIRKEBOGEN

Gudum sogn:
Døbte: 
06.08.22 Christian Højhus Thorsen, 
 døbt i Gudum kirke

Døde og begravede:
21.05.22 Metha Kristine Byskov Jensen, 
 bisat fra Gudum kirke
27.05.22 Jens Jørgen Brunsgaard Vium, 
 begravet fra Gudum kirke
07.06.22 Annelise Karlsen, 
 bisat fra Gudum kirke
17.06.22 Anker Thormod Jensen, 
 bisat fra Ølby kirke
18.06.22 Garry Merrild Vestergaard, 
 begravet fra Struer kirke
23.06.22 Martin Antoni Østergaard Pedersen,
  bisat fra Gudum kirke

Gudum sogn:
Døde og begravede:
14.06.22 Ingrid Larsen, 
 bisat fra Fabjerg kirke
09.07.22 Erik Lauritsen, 
 bisat fra Lemvig valgmenighedskirke
23.07.22 Jørn M. Christensen, 
 bisat fra Struer kirkes kapel
17.08.22 Johnny Strøm, 
 bisat fra Struer kirkes kapel

KOMMENDE ARRANGEMENTER

INDSAMLINGER

Friluftsgudstjeneste ved Aa-Mølle, 
Remmerstrand:
21. august. 
Indsamling til De grønne pigespejdere i Gudum     kr.  515,-
Indsamling til KFUM-spejderne i Fabjerg-Nr. Nissum kr. 100,-

Gudum kirke: 
5. juni. 
Indsamling til Mission Afrika kr.  200,-
18. september. 
Høstofferet som indkom ved høstgudstjenesten fordeles mellem: 
 Møltrup Optagelseshjem
 KFUM`s sociale arbejde
 Kirkens Korshær
 Danmission
I alt indkom: kr. 2.925,-

Fabjerg kirke:
5. juni. 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp kr.    170,-
25. september. 
Høstofferet som indkom ved høstgudstjenesten fordeles 
på det kommende menighedsrådsmøde:
I alt indkom: kr. 7.700,-

Nytårsdag d. 1. januar kl. 14.00. 
Nytårsgudstjeneste i Gudum kirke. 
Efter gudstjenesten er der bobler og kransekage.



Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og FabjergSide 14

Med inspiration fra den angelsaksiske kirkemusiktradition inviterer Gudum og Fabjerg menighedsråd til en 
koncert i adventstiden med Thisted kirkes drenge- og mandskor.

Thisted kirkes drenge- og mandskor 
har en høj kunstnerisk standard og 
et bredt repertoire. Koret har sun-
get mange koncerter i både ind- og 
udland. Koret har bl.a. været på turne 
i USA, Norge, England og Australien. 
Frem mod jul synger koret bl.a. ved 
koncerter sammen med Aalborg Sym-
foniorkester i Musikkens Hus, Aalborg 
og i Thisted kirke.

Velkommen til en musikalsk oplevelse 
ud over det sædvanlige.

Alle helgens dag, der er den første søndag i november, mindes vi dem 
der er gået foran os. Vi mindes familie og venner, som er gået bort, og 
vi ser livet i den store sammenhæng. Det er en søndag til minde om de 
døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret 
den kristne tro videre gennem generationer.
Alle helgens dag vil navnene på dem, der er begravet eller bisat fra 
henholdsvis Gudum og Fabjerg i løbet af det sidste år, blive læst op. Vi 
tænder også lys i lysgloben, herunder et lys til minde for alle dem, som ikke er nævnt med navn.

Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Gudum kirke og kl. 19.00 i Fabjerg kirke. 

Alle helgen i Gudum kirke og Fabjerg kirke
Søndag d. 6. november

Julens ni læsninger i Fabjerg kirke
Onsdag d. 14. december kl. 19.00
 
Velkommen til en musikgudstjeneste i adventstiden.
Nr. Nissum kirkekor medvirker sammen med lokale tekstlæsere.
Traditionen med de ni læsninger som juleforberedelse stammer fra Cambridge i 
England og er en gudstjeneste, hvor vi hører og synger om Guds frelseshistorie fra 
Skabelsen frem til Kristus.

Efter gudstjenesten serveres kirkekaffe.

Alle helgen i Gudum kirke og Fabjerg kirke 

Søndag d. 6. november 

Alle helgens dag, der er den 
første søndag i november, 
mindes vi dem der er gået 
foran os. Vi mindes familie og 
venner, som er gået bort, og vi 
ser livet i den store 
sammenhæng. Det er en 
søndag til minde om de døde, 
både dem vi selv har mistet og 
alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. 

Alle helgens dag vil navnene på dem, der er begravet eller bisat fra henholdsvis 
Gudum og Fabjerg i løbet af det sidste år, blive læst op. Vi tænder også lys i 
lysgloben, herunder et lys til minde for alle dem, som ikke er nævnt med navn. 

Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Gudum kirke og kl. 19.00 i Fabjerg kirke.  

Julens ni læsninger i Fabjerg kirke 
Onsdag d. 14. december kl. 19.00 

 
Velkommen til en musikgudstjeneste i adventstiden. 

Nr. Nissum kirkekor medvirker sammen med lokale tekstlæsere. 

Traditionen med de ni læsninger som juleforberedelse stammer fra Cambridge i 
England og er en gudstjeneste, hvor vi hører og synger om Guds frelseshistorie fra 

Skabelsen frem til Kristus. 

Efter gudstjenesten serveres kirkekaffe. 

 

 

Julekoncert 2. s. i advent 
Thisted kirkes drenge- og mandskor 

Søndag d. 4. december kl. 16.00 i Gudum kirke 

 

Med inspiration fra den angelsaksiske kirkemusiktradition inviterer Gudum og 
Fabjerg menighedsråd til en koncert i adventstiden med Thisted kirkes drenge- og 
mandskor. 

Thisted kirkes drenge- og mandskor har en høj kunstnerisk standard og et bredt 
repertoire. Koret har sunget mange koncerter i både ind- og udland. Koret har bl.a. 
været på turne i USA, Norge, England og Australien. Frem mod jul synger koret bl.a. 
ved koncerter sammen med Aalborg Symfoniorkester i Musikkens Hus, Aalborg og i 
Thisted kirke. 

Velkommen til en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige. 

Entre: 100 kr. 

 

 Julekoncert 2. s. i advent
Thisted kirkes drenge- og mandskor
Søndag d. 4. december kl. 16.00 i Gudum kirke
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Torsdagscafé i konfirmandstuen 
Velkommen til torsdagscafé efteråret 2022. 

Torsdagscafé er hyggeligt samvær, formiddagskaffe, sange og salmer og forskelligt opbyggeligt 
indhold, af åndelig, historisk eller humoristisk art, eller hvad vi nu finder på. 

Sidste gang der er torsdagscafé i denne sæson er: 

Torsdag d. 10. november. 

Vi mødes i konfirmandstuen kl. 10.30. 

 

Alle er hjertelig velkommen! 

Sognepræst Ole Vinther og organist Lau Slott-Petersen. 

 

 

Børnekirke – Gud, Mad og Leg
Der er Gud, mad og leg to gange pr. halvår. Det er fælles familiegudstjenester og alle er velkomne. 

Maden koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn 

Fredag d. 18. november kl. 17.00 i Fabjerg kirke.

Tema: Den fattige enkes gave

 

Børnekirke – Gud, Mad og Leg 
Der er Gud, mad og leg to gange pr. halvår. Det er fælles familiegudstjenester og alle 
er velkomne. Maden koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn  

 

 
Fredag d. 18. november kl. 17.00 i Fabjerg kirke. 

Tema: Den fattige enkes gave 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Advent og jul 

 
Søndag d. 11. december kl. 16.30 i Gudum kirke.  

Familiegudstjeneste med Luciaoptog v/ De grønne pigespejdere i 
Gudum. 

 
Onsdag d. 21. december kl. 9.30 i Fabjerg kirke. 

Julegudstjeneste med Udefriskolen. 
 

Juleaften kl. 14.00 i Gudum kirke og kl. 15.30 i Fabjerg kirke. 
Familiegudstjenester for hele familien. 

 
 
 

 

Børnekirke – Gud, Mad og Leg 
Der er Gud, mad og leg to gange pr. halvår. Det er fælles familiegudstjenester og alle 
er velkomne. Maden koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn  

 

 
Fredag d. 18. november kl. 17.00 i Fabjerg kirke. 

Tema: Den fattige enkes gave 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Advent og jul 

 
Søndag d. 11. december kl. 16.30 i Gudum kirke.  

Familiegudstjeneste med Luciaoptog v/ De grønne pigespejdere i 
Gudum. 

 
Onsdag d. 21. december kl. 9.30 i Fabjerg kirke. 

Julegudstjeneste med Udefriskolen. 
 

Juleaften kl. 14.00 i Gudum kirke og kl. 15.30 i Fabjerg kirke. 
Familiegudstjenester for hele familien. 

 
 
 

Søndag d. 11. december kl. 16.30 i Gudum kirke. 
Familiegudstjeneste med Luciaoptog v/ De grønne pigespejdere i Gudum.

Onsdag d. 21. december kl. 9.30 i Fabjerg kirke.
Julegudstjeneste med Udefriskolen.

Juleaften kl. 14.00 i Gudum kirke og kl. 15.30 i Fabjerg kirke.
Familiegudstjenester for hele familien.

Advent og jul
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I slutningen af juli drog 11 friske kvinder og piger fra 
Gudum Pigespejdere til Hedeland på Sjælland for at 
tage del i Spejdernes Lejr sammen med 32.000 andre 
spejdere fra 5 forskellige korps. Det blev en kanon oplev-
else i sommersol og sommerstorm. Efter 8 dages lejr drog 
vi hjem igen med solbrændte næser og rygsækken fuld af 
store oplevelser, nye venskaber og ny tro på os selv. For vi 

kunne godt - undvære fjernsynet, badet og alt den andet 
luksus, som vi er vant til. 

Nu glæder vi os bare til næste gang 

Vi vil også gerne sige 1000 tak til alle som har sponseret os 
i forbindelse af lejren både private, firmaer og fonde.

Anne Ø. Mosekjær, spejderleder

Pigespejdere fra Gudum på Spejdernes Lejr 2022 

 

I slutningen af juli drog 11 friske kvinder og piger fra Gudum Pigespejdere til Hedeland på Sjælland for at 
tage del i Spejdernes Lejr sammen med 32.000 andre spejdere fra 5 forskellige korps. Det blev en kanon 
oplevelse i sommersol og sommerstorm. Efter 8 dages lejr drog vi hjem igen med solbrændte næser og 
rygsækken fuld af store oplevelser, nye venskaber og ny tro på os selv. For vi kunne godt - undvære 
fjernsynet, badet og alt den andet luksus, som vi er vant til. Nu glæder vi os bare til næste gang ���� 

Vi vil også gerne sige 1000 tak til alle som har sponseret os i forbindelse af lejren både private, firmaer og 
fonde . 

 

Anne Ø. Mosekjær, spejderleder 

 

 

Pigespejdere fra Gudum på Spejdernes Lejr 2022 

 

I slutningen af juli drog 11 friske kvinder og piger fra Gudum Pigespejdere til Hedeland på Sjælland for at 
tage del i Spejdernes Lejr sammen med 32.000 andre spejdere fra 5 forskellige korps. Det blev en kanon 
oplevelse i sommersol og sommerstorm. Efter 8 dages lejr drog vi hjem igen med solbrændte næser og 
rygsækken fuld af store oplevelser, nye venskaber og ny tro på os selv. For vi kunne godt - undvære 
fjernsynet, badet og alt den andet luksus, som vi er vant til. Nu glæder vi os bare til næste gang ���� 

Vi vil også gerne sige 1000 tak til alle som har sponseret os i forbindelse af lejren både private, firmaer og 
fonde . 

 

Anne Ø. Mosekjær, spejderleder 

 

 

Pigespejdere fra Gudum på Spejdernes Lejr 2022 

 

I slutningen af juli drog 11 friske kvinder og piger fra Gudum Pigespejdere til Hedeland på Sjælland for at 
tage del i Spejdernes Lejr sammen med 32.000 andre spejdere fra 5 forskellige korps. Det blev en kanon 
oplevelse i sommersol og sommerstorm. Efter 8 dages lejr drog vi hjem igen med solbrændte næser og 
rygsækken fuld af store oplevelser, nye venskaber og ny tro på os selv. For vi kunne godt - undvære 
fjernsynet, badet og alt den andet luksus, som vi er vant til. Nu glæder vi os bare til næste gang ���� 

Vi vil også gerne sige 1000 tak til alle som har sponseret os i forbindelse af lejren både private, firmaer og 
fonde . 

 

Anne Ø. Mosekjær, spejderleder 

 

 

Pigespejdere fra Gudum på Spejdernes Lejr 2022

    

        PPIIGGEEKKAAMMMMEERREETT    
VVii  mmøøddeess  ii  GGuudduumm  SSooggnneehhuuss  ttiirrssddaaggee  ii  aallllee  lliiggee  uuggeerr,,  ffrraa  1199..0000  ttiill  2211..  3300,,  ssnnaakkkkeerr,,  
hhyyggggeerr  ooss  oogg  nnøørrkklleerr,,  hhvviiss  vvii  hhaarr  llyysstt..                                                                                                                                                                                                                                            
KKoonnttaakktt  DDoorrttee  BBaallllee  ppåå  6611668833226633,,  hhvviiss  dduu  hhaarr  ssppøørrggssmmååll..                                                                                                                                          
AAllllee  ppiiggeerr  eerr  vveellkkoommnnee..                                              

  

  

  

  

    
  
  

 

Vi mødes i Gudum Sognehus alle onsdage i ulige uger, Vi mødes i Gudum Sognehus alle onsdage i ulige uger, 
fra 19.00 til 21. 30, snakker, hygger os og nørkler, hvis vi har lyst.                                                                                                                      fra 19.00 til 21. 30, snakker, hygger os og nørkler, hvis vi har lyst.                                                                                                                      
Kontakt Dorte Balle på 61683263, hvis du har spørgsmål.                                                                     Kontakt Dorte Balle på 61683263, hvis du har spørgsmål.                                                                     
Alle piger er velkomneAlle piger er velkomne

PIGEKAMMERETPIGEKAMMERET

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
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Som opfølgning på den populære 
dag vi havde i foråret med ”Kom og 
få det fikset dag”, så prøvede vi igen 
den 13. august med, at man nu også 
kunne få fikset sine sløve knive.
Nu skal man overhovedet ikke klage 
over vejret, når det viser sig fra den 
allerbedste side – nemlig en rigtig 
god dansk sommerdag, men det var 
vores konkurrent den dag. Nu havde 
vi også så mange opgaver på dagen 
i foråret, at vi ikke kunne nå det hele, 
så en sommerdag med moderat ar-
bejdspres kunne alligevel godt sætte 
sved på panden.

Vi havde gang i essen hele dagen 
og der blev på opfordring smedet 
flere specielle kroge af rundjern 
til åbenbart forskellige funktioner, 
samt beslag til en speciel bygnings 
konstruktion.
Til åbne smededage har vi før haft 
gang i essen i smedjen og felt-esser 
uden for smedjen, så også publikum 
kan prøve at forme varmt jern. Disse 
felt-esser er meget gamle og i tviv-
lsom forfatning, så derfor er det en 
stor glæde, at vi efter en ansøgning i 
”Specialpuljen” hos Jysk Energi A/S, 
netop har fået tildelt kr. 22.000 til 
indkøb af nye felt-esser og udstyr til 
at svejse med.

Sideløbende med de her nævnte 
aktiviteter, har vi arbejdet hårdt på, 
at få lavet den forundersøgelse af 
”Projekt Smedegården”, som Re-

aldania har bevilliget kr. 250.000 
til. Forundersøgelsen skal over for 
Realdania beskrive en realistisk 
plan for bygninger og bæredygtige 
aktiviteter fremover. Heri ligger også 
planer for, at få Smedegården lavet 
mere brugbar til udstilling af gammelt 
værktøj og maskiner samt aktiviteter 
for publikum, - ja også for dem som 
vil bruge smedjen aktivt.

Arbejdet med dette bliver udført at 
Møller Nielsens Tegnestue i Struer 
og virksomheden Naturplan i Give. 
Naturplan har lavet udstillingen i 
Oddesund tårnet, der står lige ud til 
vandet på nordsiden af Oddesund, 
og som er et besøg værd. Naturplan 
har også et udkigstårn ved Smedjen 
i tankerne, da smedjen geologisk 
ligger lige hvor isen sluttede ved 
sidste istid. Nordpå er der bakker og 
slugter, men mod syd er der helt fladt 
landskab. For at rigtig at se land-
skabet, havde muremester Søren V. 
Jensen, for Naturplan sponseret et tur 
i højden, med sin helt nye byggelift, 
og her kunne man i 25 meters højde 
rigtig se, hvordan isen havde formet 
landskabet. 

Vi er fra smedjen inddraget på flere 
fronter, ikke mindst sammen med 
Naturplan, der har opgaven med en 
”Målgruppeanalyse”. Her har vi været 
rundt ved potentielle brugere og inter-
esserede, som vil bevare smedjen og 
hvad dertil hører af aktiviteter.

Det hele, både tegnestuens planer 
omkring bygningerne og Naturplans 
forslag til formidling og aktiviteter, 
bliver til det forprojekt som Realdania 
har bedt om. Dette arbejde er ved 
at nærme sig sin afslutning, og vi er 
spændte på det færdige resultat, og 
ikke mindst på hvad det vil koste. 
Med forhåbentlig godkendelse fra 
Realdania, kan dette materiale danne 
baggrund for ansøg-ninger hos div. 
fonde og andre med penge til et 
sådant formål.

Her er det utrolig vigtigt, at der er 
opbakning fra lokalområdet, hvilket 
for os er blevet ekstremt synligt i 
arbejdet med Naturplans målgrup-
peanalyse.

Mvh  
Erik Falck Damborg

 
    Serup Smedje 

  Klosterhedevej 35, Gudum 7620 Lemvig 

     www.serupsmedje.dk 
 

          Få det fikset  
     i Serups Smedje 
   
 reparere i stedet for at smide væk  
     
    Få hjælp til små reparationer  
  Lørdag den 13 august 2022 kl. 10-15 
 
  Temaet denne gang er slibning af knive, 
sakse og andet der trænger til slibning, 
men også andre småreparationer udføres.  
 

       Man er også velkommen kun  
         for at se smedjen, få en kop   
          kaffe eller en forfriskning. 

Orientering fra Serup Smedje
Klosterhedevej 35, 7620 Lemvig
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Program for November – December 2022

November:

Tirsdag den 8. november kl. 18.00
Nr. Nissum Kirkehus
Hyggeaften med spisning. 
Tilmeld. til Erna Sønderris eller Anna Hald 
senest 4. november
Pernille Nørby holder andagt og sælger bøger.

Tirsdag den 29. november kl. 19.30
Nr. Nissum Kirkehus
Generalforsamling. Tale ved Bodil Nielsen.

December:

Tirsdag den 13. december kl. 19.30
Nr. Nissum Kirkehus
Adventsfest.

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.

Aflastnings- og vågetjeneste
Lemvig Provsti
Vi tilbyder udover nærvær og aflastning i hjemmene ved syge 
og døende, nu også aflastning af påførende til demente.
Se nærmere på www.lemvigkirkerne.dk.

Aflastnings- og vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker
og hjemmehjælpere, og kan benyttes uden beregning.

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

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

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.

 
 
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 
 
 
 
 
 
 

November

Onsdag den 2. 
Spis, syng og snak kl. 17 i Gudum Kirke 
og efterfølgende på Livsstilshøjskolen. 
Bagefter fortsætter aftenen hos 
Liesbeth og Hans Peder Krogsgaard, 
Krogsgaardvej 16

Onsdag den 16. 
Temaaften 
hos Bente Tang, Gudumbro 16

Onsdag den 30. 
Temaaften 
hos Anja og Karsten Lauritsen, 
Fabjergvej 254

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
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GUDSTJENESTER

Dato Gudum Kirke Fabjerg Kirke
6. november
Alle helgens dag

10.30
Ole Vinther

19.00
Ole Vinther

13. november
22. s. e. trin. 

10.30
Ole Vinther

18. november
Fredag

17.00
Ole Vinther
Børnekirke
Gud, Mad og Leg
Tema: Den fattige enkes 
gave

20. november
Sidste s. i kirkeåret

9.00
Henning Toft Bro
Kirkekaffe

27. november
1. s. i advent

9.00
Henning Toft Bro
Kirkekaffe

4. december
2. s. i advent

10.30
Henning Toft Bro
Gudstjeneste i Nr. Nissum kirke

11. december
3. s. i advent

16.30
Ole Vinther
Luciaoptog v/ De 
grønne pigespejdere i 
Gudum

14. december
Onsdag

19.00
Ole Vinther
De ni læsninger
Kirkekoret medvirker

18. december
4. s. i advent

10.30
Henning Toft Bro

21. december
Onsdag

9.30
Ole Vinther
Julegudstjeneste med 
Udefriskolen

24. december
Juleaften

14.00
Ole Vinther

15.30
Ole Vinther

25. december
Juledag

10.30
Ole Vinther

9.00
Ole Vinther

26. december
Anden juledag

9.00
Henning Toft Bro
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Fabjerg Sogneforening
Bestyrelsen består af:

Formand:
Jakob Brokholm Mortensen 50 41 16 18
Mail: mortensen.jakob08@gmail.com

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

Kasserer:
Simon Hedegård  26 28 29 47
Mail: Simonwilholm@hotmail.dk  
Jesper Svendsen 61 67 78 34
Mail: j_svenne@hotmail.com

Per Corth Poulsen 28 14 31 54
Mail: tangvej17@gmail.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 

Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg
Redaktører:  Lise Christiansen som er formand for Sognebladets styregruppe, tlf. 51 40 79 37.
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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 mandag den 5. december. 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.

Kirkebil
Kan bestilles til alle sognenes gudstjenester.

Lemvig Taxa telefon nr. 97 82 24 24.     
City Taxa Lemvig telefon nr. 97 82 14 15.

Bestil senest dagen før.

AFSKEDSHILSEN

Sognearkivet sender en stor TAK til Kirsten Chris-
tensen for mange års arbejde i Gudum Sognearkiv. 

Nyd dit otium med nye/andre tiltag.


