
Sommernyt fra kirkerne 
Kære alle i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup-Kvols pastoret. 

Sommerferien står for døren, men kirkerne er ikke ferielukkede og der er stadig mulighed for 

mindst en gudstjeneste hver søndag, også i Juli måned. Så benyt gerne ferietiden til et besøg i en af 

vores smukke middelalderkirker omkring bunden af Hjarbæk Fjord. Samtidig vil vi gerne orientere 

om nogle vigtige og spændende begivendheder i August måned:  
 

Søndag 4. august kl 11:00 i Romlund kirke må vi for denne gang tage afsked med 

Jørgen Tjelle Holm. Jørgen mødte vi første gang en forblæst Fastelavnssøndag i Kvols 

kirke, hvor Jørgen Holm var sendt ud som vikar i en overgangsperiode. Jørgen var med 

det samme på bølgelænge med os og hans vikariat er forlænget, forandet og justeret i 

flere omgange og hver gang er Jørgen fortsat med flid og ansvar til glæde for 

menighederne og til støtte for vores nyansatte sognepræst, Jens Videbæk. 

Jørgen stopper som vikar og menighedsrådene vil gerne sige tak for hjælpen og give 

alle mulighed for at sige ordentligt farvel og tak ved en sammenkomst efter 

gudstjeneste i 4. august i Romlund Forsamlingshus. Vi giver smørrebrød og kaffe. Ingen 

tilmelding. 

 

 

Fredag 9. august kl 16:30 i Viborg Domkirke ordineres Johannes Lunn som sognepræst 

i V-F-R-T-K pastorat med 25 % stilling som hospitalspræst ved Regionshospital Viborg. 

Johannes er nyuddannet fra Århus Universitet og flytter med sin familie ind i 

præstegården i Knudby før sin tiltræden 1. august. Alle opfordres til at være med i 

Domkirken for at gøre ordinationen så festlig som mulig. Vi vil arrangere fælles 

bustransport, men ikke noget efterfølgende traktement. Alle inviteres til indsættelse og 

Reception 18. august – se nedenfor. 

 

Lørdag 10. august kl 12:00 indbyder Jens Videbæk til Friluftsgudstjeneste på Kvols Havn 

 

Søndag 18. august kl 11:00 indsættes Johannes 

Lunn som sognepræst i V-F-R-T-K pastorat ved 

Domprovst Thomas Frank i Taarup kirke. 

Efter gudstjensten indbydes alle til frokost i 

Sognegården i Løgstrup.  

Mød op for at give Johannes den bedste velkomst til sognene og benyt 

muligheden for at træffe Johannes og hans famile ved arrangementet i 

sognegården. Ingen tilmelding. 

Vi glæder os til at fremtiden, samarbejdet med to unge og dynamiske sognepræster, opbakningen fra det øvrige 

personale i sognegård, kirker og kirkegårde – vi opfordrer alle til at møde op og dele glæden med os fra 

menighedsrådene. 
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