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SOGNEPRÆST 
 

Erik Colding Thaysen 
Aasted præstegård 

Lendumvej 65, Aasted 
9900 Frederikshavn 

Tlf. 98484118 
E-mail: ect@km.dk 

 
Man er velkommen til at henvende 
sig i præstegården alle hverdage. 

 

 
 

FØDSEL 
anmeldes inden 14 dage til præsten 
Fødselsanmeldelse og forældrenes 

dåbsattest og vielsesattest   
medbringes. 

 
DÅB 

aftales i god tid med sognepræsten. 
Barnets navn og mindst 2 faddere 

oplyses. 
 

VIELSE 
aftales med præsten.  

Prøvelsesattest skaffes fra  
borgerservice på Rådhuset. 

 
DØDSFALD 

anmeldes inden 2 hverdage til  
sognepræsten. 

Dødsanmeldelse og afdødes attester  
medbringes.  

 
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE 

Tidspunkt aftales med sognepræsten 
 

 
 

BESØG AF PRÆSTEN 
 

Sognepræsten står naturligvis altid til 
rådighed, hvis der ønskes besøg, 

uanset om det er i hjemmet,  
på plejehjem, hospice  

eller sygehus. 
Samtaler af enhver art kan aftales og 

hjemmealtergang er mulig. 
Aftale kan træffes ved  

henvendelse til sognepræsten. 

 

 

KIRKEGÅRDENE 
AASTED, SKÆRUM 

OG KVISSEL  
KIRKER 

 
Kontakt: 

 
Hverdage kl. 9.00-9.30 

 
Graver 

Kim Rasmussen 
Tlf.: 24819124  

E-mail: aa-kk@live.dk 
 

 
 

 
KIRKEFUNKTIONÆRER 

ALLE 3 KIRKER 

 
ORGANIST 

Knud-Erik Thrane 
Rømøvej 23 

9900 Frederikshavn 
Tlf. 20687815 

E-mail: 
thrane@events.dk 

. 
 

KIRKESANGER 
Signe Højmark 

Falkevej 10B, Lendum 
9870 Sindal. 

Tlf. 26466848 
E-mail:  

signehoejmark@hotmail.com 
 

 

 
Mandage er fridag  

for præsten 
og alle kirkelige  
medarbejdere. 

MENIGHEDSRÅD 

Aasted – Skærum-Kvissel 
Formand  

Torben Christensen 
Kvisselvej 110, Kvissel 

Tlf.: 4133 0962 
E-mail:  

tec.kvissel@gmail.com 
 

 

KIRKENYT 
 

Næste nummer udkommer : 
Marts 2015 

 
Deadline for materiale:  

3. februar 2015 
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NY HJEMMESIDE: 
www.aastedkirke.dk 

 
Facebook/ 

Aastedskærumkvissel 

 OPLYSNINGER 



 

 

 

 
Indvielse af klokke og Sognehus 

Dagen for indvielse af 
Ravnshøj sognehus blev 
en fantastisk dag, med en 
overvældende deltagelse. 
Begivenheden startede 
med en både festlig og 
højtidelig gudstjeneste i 
Åsted kirke, forrettet af 

Biskop Henning Toft 
Bro. 

Efter gudstjenesten 
gik turen til Ravnshøj 
sognehus, hvor Bi-
skoppen klippede den 
røde snor til sognehu-
set 

Menighedsrådet var 
vært ved spisningen. Foruden spisning var der under-

holdning ved Åsted ung-
domskor. Pastoratets kir-
kesanger og organist: 
Signe Højmark og Knud 
Erik Thrane sang og spil-
lede også. 
Lokalerne fremstår smuk-

ke og tiltalende, klar til 

flittigt at blive brugt. 

Konfirmandlejr 
Fra 12.-14. september blev der afholdt konfir-

mandlejr på Krogsholtlejren ved Østervrå. 

Vejret var dejligt og lejren 
startede med grillfest  fredag 
aften med konfirmanderne og 
deres forældre. 

 

 

Lørdag blev der af-
holdt konkurrencer, 
sunget og spillet  under ledelse af  kirkens sanger 
Signe Højmark. 

Lejren afsluttedes med gudstjeneste søndag for-
middag, hvor konfirmanderne læste og sang. 

 

Minikonfirmander 
Minikonfirmanderne har taget det nye sognehus i 

brug. Minikonfirmanderne bliver i år undervist af 
Mie Nielsen og Erik Colding Thaysen. Alle nyder at 

være i det nye hus og 
rammerne er blevet  
perfekte.  

Forløbet afsluttes 
ved en gudstjeneste i 
Kvissel kirke d. 11. 
januar kl. 10.30. 

 

Blæserkoncert i Kvissel kirke 

 
Onsdag d. 24. oktober havde 
vi besøg af Nordjysk blæser-
kvintet i Kvissel kirke. Det  
var en meget musikalsk af-
ten, hvor kirken bogstaveligt 
talt var fyldt med musik. 

Det er dejligt, at  vi til vore  
månedsgudstjenester er beri-
get med mange tilhørere, og 

det skal derfor også nævnes, at vi til  Oktoberguds-
tjenesten i Aasted kirke, hvor Ådalens sangkor  med-
virkede, havde stort set fuldt hus. 

 

Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd. 
 

På et menighedsrådsmøde d. 7. okt. konstituerede 
Åsted-Kvissel og Skærum menighedsråd sig som et 
menighedsråd. Det samlede menighedsråd vil i frem-
tiden hedde Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd. 

Alle nuværende valgte medlemmer i menighedsrå-
det fortsætter indtil næste valg i nov. 2016.  

Ved valget i 2016 skal der vælges 4 fra Åsted/
Ravnshøj, 3 fra Skærum og 3 fra Kvissel, til det fæl-
les menighedsråd.  

Ved konstitueringen d. 7. oktober, blev Torben 
Christensen fra Kvissel valgt til formand. Næstfor-

mand blev Bo Storm fra Skærum. Den samlede kon-
stituering kan ses på kirkernes hjemmeside: 

 
www.aastedkirke.dk 
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Kære menneske!  

Kig op på stjernerne, og du ser tiden! 

Kig i hjertet, og du ser kærligheden! 

Kig i øjnene, og du ser livet! 

Kig i din post, og du ser, hvem der tænker på 
dig! 

——————— 

Fund skaber glæde.  Sådan er det for klodshans, der 
finder den ene ubrugelige ting efter den anden. En 
gammel træsko, pludder og pløre, en død krage.  Med 
disse fund skaffer Klods-Hans sig vej til prinsessens 
hjerte. Får hende til at le. Finder ind til hende.  For 
når man ler åbnes hjertet, man kan ikke le og samti-
dig holde sit hjerte lukket.  Og man ler aldrig højere 
end når nogen finder ind til ens hjerte. Fund skaber 
glæde. 

——————— 

Hvilken Ulv fodrer du? 

En viis mand, ville fortælle sin søn om hvordan 
mennesket er indrettet, så han havde noget at gå ud i 
verden med. Han sagde til sønnen. Inden i et hvert 
menneske bor der to ulve. En god og en ond. Den 
onde ulv repræsenterer vrede, misundelse, jalousi, 
smålighed, nærighed, had og mistro. Den gode ulv 
repræsenterer barmhjertighed, godhed, ydmyghed, 
mildhed, tålmodig, tillid og kærlighed. De to ulve 
kæmper hele tiden om at få overtaget i mennesket - 
sagde den viise mand til sin søn. 

Sønnen der havde lyttet intenst til det faderen fortal-
te, sad nu lidt og tænkte, da faderen tav stille. Så 
pludselig spurgte han: Jamen, hvad for en ulv vinder 
så? og faderen svarede: " Jamen, det gør den ulv du 
fodrer!" 

 

 

Vi kan som mennesker holde vreden, hadet, mistro-
en, jalousien og nærigheden ved lige. Ja, det er fak-
tisk desværre ikke så svært. Og den onde ulv vokser 
af det. Til løvestørrelse.  Går  rundt og brøler inden i 
os, så det sommetider kan høres langt omkring.  

Men vi kan også bestræbe os på at fodre, godheden, 
ydmygheden, mildheden, tålmodigheden og tilliden, 
så den gode ulv får overtaget i os, så vores mildhed 
bliver kendt af alle mennesker. Men det er svært, og 
det er ikke en opgave vi kan klare alene, for det den 
gode  ulv lever af, er alt det vi er nødt til at hente ude-
fra – ovenfra -  fra Gud. 

Erik Colding Thaysen 

——————— 

Årets minikonfirmander. 

Som man kan se på forsiden af kirkebladet er det en 
stor skøn flok minikonfirmander vi har i år. Vi har 
taget det nye sognehus i brug og stortrives deroppe. 
Sognehuset ligger lige over for skolen og vi benytter 
gangtunnelen frem og tilbage. Der er 27 minikonfir-
mander som spændte møder op hver gang: ”Hvad 
skal vi lave i dag?” 

Og vi synger og hører historier fra Bibelen, folder 
og klipper, danser og leger på det store gulvareal. Og 
så drikker vi saft og spiser kage som søde forældre på 
skift forsyner os med. Tak! 

I år har jeg fået rigtig dejlig hjælp af Mie Nielsen 
og hendes datter Cecilie. Det er en fornøjelse og en 
glæde at være sammen med alle disse dejlige børn. 
Mie, Cecilie og jeg glæder os til hvert nyt samvær 
med børnene – for vi hygger os. 

                                                                  
Erik  Colding Thaysen 

PRÆSTENS SIDE 
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Syng julen ind 

Sædvanen tro vil julen blive sunget ind i Skærum 
og Aasted kirker. Ådalens sangkor, sognepræst Erik 
Colding Thaysen og organist Knud-Erik Thrane del-
tager. I begge kirke vil  Per Iversen også deltage på 
sin trompet.. 

 

Skærum kirke 

Onsdag d. 3. de-
cember kl.19.00 

 

Aasted kirke 

Torsdag d. 11. 
december kl. 19.00.  Med kaffe i præstegården 

________________ 

 
Koncert og juletræstænding i Kvissel 

 
Traditionen hol-
des i hævd - der-
for. 1. søndag i 
advent, d. 30. 
nov. er Åsted-
Skærum-Kvissel 
menighedsråd og 
Kvissel borgerfor-
ening igen i år 

gået sammen i et fællesarrangement. 
Arrangementet starter i Kvissel kirke, hvor Frede-

rikshavn bykor vil give en advents/julekoncert. Kon-
certen starter kl. 15.00 

Efter koncerten fortsættes arrangementet på Kvissel 
torv kl.16.00. 

På Kvissel torv finder den traditionsrige juletræs-
tænding sted. Her vil der være en kort tale v/ Erik 
Colding Thaysen, fællessang og salg af gløgg, kakao 
og æbleskiver på Stationen. En hyggelig dag for alle. 

_______________ 

 

Rikke Nielsen i præstegården: 

onsdag d. 21. januar kl. 19.00. 
 

”Hvad er det, du har på halsen?” 
spørger Rikke Nielsens kæreste en 
dag. Den aalborgensiske håndbold-
spiller står midt i en voldgiftssag 
mod sin tidligere klub Aalborg 
DH, hun er gravid og har et bryllup 
at planlægge, så knuden skal bare 
ikke være noget.  

 

 

Men knuden er kræft, barnet, Rikke Nielsen føder, 
har Downs syndrom, og den gyldne håndboldkarriere 
viser sig fra sin mest barske side. Alt bliver vendt op 
og ned i den tidligere landsholdsspillers liv.  

I bogen ”Til sidste fløjt ” fortæller Rikke Nielsen 
sin både barske og livsbekræftende historie om kræft-
helvedet og tilværelsen med sit barn, Magda, med 
Downs, men også om håndboldkarrieren med 
”guldpigerne” på landsholdet og som udlandsprof i 
HC Leipzig, men især i Aalborg DH, hvor lokale pen-
gemænd i begyndelsen af det nye årtusind forsøgte at 
skabe et professionelt storhold med internationale 
stjerner. Et håndboldeventyr, der handlede om ambiti-
oner, men også om kold kalkulation, og som endte 
galt. I modsætning til Rikke Nielsens tilværelse, som 
kom på ret køl igen efter den megen modgang.  

”Til sidste fløjt ” er en sjælden bog om dansk kvin-
dehåndbold på vrangen og et modigt personligt vid-
nesbyrd om tage ved lære af livet: At det ikke handler 
om at være den bedste og yde den perfekte præstati-
on, men derimod om at være til stede her og nu. Og 
nyde hverdagens små og store sejre.  

______________ 

 

Ole Hartling i Præstegården: 

Onsdag d. 18. februar kl. 19.00. 
 

Overlæge på Vejle Syge-
hus, tidligere medlem af 
Etisk råd og søn af Poul 

Hartling: 
 
Etik er valget af det gode – 

det er en af definitionerne på 
etik. Dette valg kan være re-
sultatet af overvejelser om at 
”rangordne det gode”, idet vi 
ønsker at sætte ”det gode” i 
relation til ”det absolut gode”.  For eksempel kan jeg 
fravælge det gode, som er at tale sandt, og vælge det i 
sig selv mindre gode at lyve, hvis jeg herved opnår 
det overordnet gode. I livet prøver vi at vælge rigtigt, 
og generelt søger vi at nå frem til nogle principper 
for, hvordan det bedste fremmes godt og det gode 
fremmes bedst. – Det ligger nær at sige, at det over-
ordnet gode finder vi frem til ved at ”lade kærlighe-
den råde”. Men kærligheden er efter sit væsen større 
end vore regnestykker om godt og mindre godt.   

 

——————— 

ARRANGEMENTER 



 

 

 

 6 GUDSTJENESTER 

 
 
 

 
 
 

Tirsdag d. 11. december kl. 10.00 
Aasted kirke 

 
Småbørnsgudstjeneste 

____________________ 
 
 

Søndag d. 1. februar kl. 19.00 
Skærum kirke 

 
Kyndelmisse og lystændings gudstjeneste. 

____________________ 
 

Onsdag d. 28. januar kl. 17.00 
Aasted kirke 

 
Spaghettigudstjeneste 

 
————————— 

 
Onsdag d. 25. februar kl. 19.00 

Aasted kirke 
 

Musikgudstjeneste ved 
Organist Knud-Erik Thrane 

 
Se dagspresse/hjemmeside 

____________________ 
 
 

Gudstjenester på 
Pensionistcentret i Ravnshøj 

 
Torsdag d. 29. januar kl. 15.00 

 
Torsdag d. 26. februar kl. 15.00 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Brug en formiddag for  
verdens fattigste. 

 
Søndag den. 8 marts 2015 deltager Aasted – Skæ-

rum – Kvissel sogne igen i Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling, til gavn for verdens fattigste. 

Vi deltager i Sogneindsamlingen, først og frem-
mest, for at være med til at gøre en forskel for mange 
fattige familier, som virkelig har brug for hjælp. 

Samtidig er det en fantastisk mulighed for at samles 
i sognet, og have en givende og meningsfuld dag 
sammen. 

Vores samlingssted vil blive  vores nye Sognehus, 
men herom kommer der mere information, når vi 
kommer ind i det nye år. 

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved søndag 

den 8. marts 2015. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

INDRE MISSION I RAVNSHØJ 

 

Tirsdag d. 13. januar kl. 19.30 
 

Danmissionsmøde hos 
Kaj Holm, Højrupsvej 64, 1., tv. 

 

Mandag d. 19. januar kl. 14.00 
 

Hyggeeftermiddag i Ravnshøj Sognehus 
ved C.C. Jessen: 

”Fra mit hjemland” 

 
Torsdag d. 29. januar kl. 19.30 

 
Bibeltime 

 
 
 

 
Mandag d. 9. februar kl. 14.00 

 
Hyggeeftermiddag i Ravnshøj Sognehus 

ved Lissy Christensen, Lendum: 
”Fra min skattekiste” 

 

Mandag d. 16. februar kl. 19.30 
 

Danmissionsmøde hos 
Kristine Madsen, Skræddervej, Gærum 

 
 

Torsdag d. 26. februar kl. 19.30 
 

Bibeltime 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

AFTENMØDER I  
PRÆSTEGÅRDEN KL. 19.00– 21.00 

 

Onsdag d. 21. januar kl. 19.00 
 

Rikke Nielsen: 
 

”Sådan blev jeg et større menneske”  
(side 5) 

 
Onsdag d. 18. februar kl. 19.00 

 
Ole J. Hartling: 

”Etik er valget af det gode.  
Er det kærlighedens valg?” 

(Se side 5) 
 

Foredragene er gratis. 
Dog koster kaffe og kage kr. 20,- 

 
 

 
 

Filmstudiekreds i præstegården 
 

Tirsdag d. 9. december kl. 19.00 
 

”Amour” 
 

 
 

 
Præst samt personale og  

menighedsråd ved  
Aasted-Skærum-Kvissel kirker  

ønsker alle  
en glædelig jul og et godt nytår ! 
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 GUDSTJENESTER 
DECEMBER- 

FEBRUAR 
2014/15 

 AASTED KIRKE KVISSEL KIRKE SKÆRUM KIRKE 

30. november 
1. søndag i advent 

 
10.30  

 
 

3. december 
Vi synger julen ind 

 
  19.00 

Ådalens sangkor 

7. december 
2. søndag i advent   10.30 

11. december 
Småbørnsgudstjeneste 

10.00 
Småbørnsgudstjeneste   

11. december 
Vi synger julen ind 

19.00 
Ådalens sangkor  

 
 

14. december 
3. søndag i advent 

 9.00 
Bruce Steuer 

 

21. december 
4. søndag i advent 

10.30 
 

 

24. december 
Juleaften 

16.30 15.15 14.00 

25. december 
Juledag   10.30 

26. december 
2. juledag  10.30  

28. december 
Julesøndag 

9.00 
Bruce Steuer   

1. januar 
Nytårsdag  14.00  

4. januar 
Helligtrekongersøndag 10.30   

11. januar 
1. s. e. H3kg 

 10.30 
Minikonfimand afsl. 

 
 

18. januar 
2. s. e. H3kg   10.30 

25. januar 
Sidste søndag efter H3kg 10.30   

28. Januar 
Spaghettigudstjeneste 

17.00 
Spaghettigudstjeneste   

1. februar 
Septuagesima 

 
  

19.00 
Kyndelmisse 

8. februar 
Seksagesima 

 
 10.30  

15. februar 
Fastelavn 

 
10.30 

 
 

22. februar 
1. s. i fasten 

 
 

10.30 

25. februar 
Musikgudstjeneste 

19.00 
Musikgudstjeneste  

 


