Orientering om
menighedsrådsvalg – side 16

For Bjerringbro & omegn
Marts - maj 2020

Gå påsken i den stille uge
– Lee Kirke – side 14

Børn og Gud
– side 12

Kathrine Lilleør i Hjermind
på H.C. Andersens fødselsdag – side 13

Det stjålne krucifiks

D

et fortælles fra Finland, at der engang var en
ung teenager, der sammen med en kammerat brød ind i et kirkecenter for at se, om der var
noget at stjæle.
Midt under indbruddet blev de forstyrret og
måtte skynde sig at stikke af, men Mats, som han
hed, nåede lige at snuppe noget, som viste sig at
være et lille krucifiks – altså et kors med en figur
af den korsfæstede Jesus på.
Da Mats kom hjem, ville han smide krucifikset
i skraldespanden, men der var noget, der holdt
ham tilbage. Han vidste ikke meget om Gud på
det tidspunkt, men så meget følte han dog, at det
ikke var rigtigt at smide Jesus ud sammen med
affaldet. Det endte med, at han gemte krucifikset
inderst inde i skrivebordsskuffen.
Mange år senere skulle han rydde op i skuffen
og fandt krucifikset. »Jeg kan huske, at jeg syntes, at Jesus så så ked ud af det«, fortalte Mats
senere. Han kom i tanker om, hvor han havde
stjålet figuren, og historien endte med, at Mats
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gik hen til kirkens præst med krucifikset. Han
kunne stadigvæk ikke bare smide det ud - men
han kunne heller ikke bare beholde det. Men
præsten sagde til ham: »Behold du bare krucifikset. Det kommer nok til at betyde mere for dig
end for nogen anden.« Og det gjorde det. Den
kristne tro blev mere og mere vigtig for Mats, og
han blev endda ungdomsleder i kirken.
Lad os tænke på den historie, når vi skal fejre
påske. Det var korset og Jesus på korset, der ændrede den unge finnes liv. Fordi Jesus på korset
viser os Guds kærlighed til verden – at Jesus gav
sit liv for at give os liv og frelse og håb fra Gud.
Og fordi Jesus ikke blev på korset men opstod
igen fra de døde. Det gav korset dets evige betydning!
Herluf Christensen,
fung. sognepræst i Sahl, Gullev
og Bjerringbro

Bjerringbro biograf www.bbbio.dk
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Gudenåhuset. Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus | viborgbib.dk

GUDENÅHUSET:
FOREDRAG KONCERTER OG UDSTILLINGER
STRIKKEFESTIVAL
Lørdag 14. marts kl. 9.30-16.00
Entré: 390 kr. inkl. workshops, foredrag
og forplejning hele dagen
Tilmelding kan kun ske til LOF Midtjylland,
lof-midtjylland.dk eller 87 26 23 26
Sidste frist for tilmelding 27. februar

Vithard Villumsen

Denne lørdag er for alle strikkeglade.
Få masser af inspiration til nye strikkeprojekter på dagens foredrag og bliv klogere
på strikketeknikken i workshops med
Vithard Villumsen, Margrethe Seiersen,
Annie Hartvig og Lotte Mirsal. Alle med
grundlæggende kendskab til strikning
kan deltage.
Arr.: LOF Midtjylland og Viborg Bibliotekerne

LANDSFORRÆDERNES BØRN

Kom og hør forfatter og antropolog
Anne-Marie Christensen fortælle ud fra
sin egen familiehistorie om de alvorlige
konsekvenser, som retsopgøret mod de
dømte landsforrædere efter 2. verdenskrig fik for deres børn.
Anne-Marie Christensen tager i foredraget udgangspunkt i sin bog med samme
titel, der udkom i 2018.
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Anne-Marie Christensen

Onsdag 25. marts kl. 19.00
Entré: 75 kr. inkl. kaffe/the
Køb billet på viborgbib.dk

Husk også VINTERFERIE aktiviteter på
Bjerringbro Bibliotek i uge 7.
Læs mere på viborgbib.dk

BERLIN - FRIHED ER INGEN
SELVFØLGE
Torsdag 12. marts kl. 20.00
Entré: 100 kr. Køb billet på viborgbib.dk
Køb teaterbuffet i Café Gudenåhuset fra
kl. 18. Bordbestilling på tlf: 87515100
Kom med på en musikalsk tidsrejse gennem det sidste århundrede med sange i
øst og vest med Thurø Musikteater.

”KAMMERAT MED SOLEN”
Mandag 4. maj og tirsdag 5. maj kl.19.00
Entré: 75 kr. Køb billet på viborgbib.dk
Vær med til at fejre 75-året for Danmarks
befrielse med duoen ”Toner af Guld”, som
skildrer besættelsestiden gennem viser og
revymelodier.

FORGÆNGELIGHEDENS SKØNHED
3.-25. marts i Gudenåhuset
Keramiker Kirsten Holm udstiller keramik,
foto og tegning.

BØRNEUDSTILLING 2020:
OLE LUND KIRKEGAARDS UNIVERS
2.-29. april i Gudenåhuset
Børnebogsforfatteren Ole Lund Kirkegaard
kunne være fyldt 80 år i 2020. Hans mange bøger og historier for børn lever dog
videre og han var i høj grad med til at forny den danske børnebogstradition. Derfor
markeres den runde fødselsdag med et
brag af en udstilling i Gudenåhuset.
Medarr.: Bjerringbro Kunstforening
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Højskoleforeningen

Højskoleaftener forår 2020
NØRGAARDS HØJSKOLE
Foredragssalen el. Multisalen

Arrangør: Bjerringbro Højskoleforening

Medlemskab af foreningen: årligt 40 kr. pr. person - Information: kmv@saluki.dk

Billetter sælges ved indgangen - kaffe & kage inkluderet

TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 19.30

Foredrag med Tarek Hussein

Det sorte skæg - om at være dansk muslim
Tarek Hussein tager fat på paradokserne imellem det
sekulære samfund og lovreligion. Det sorte skæg skriver
sig lige ind i en af tidens største samfundsdebatter, og
Tarek Hussein forsvarer sin egen religiøse praksis og viser,
hvordan den er forenelig med det at være dansk.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 23. APRIL KL. 19.30

Foredrag med Marie Brixtofte

Livet med en alkoholisk far - og sorgen ved tabet
Datter af afdøde Peter Brixtofte, Marie Brixtofte, udgav i
2019 ”Kun når det regner” - en rørende, hudløs og kærlig
fortælling om en datter, hvis far kigger dybt i flasken. I
foredraget kredser Marie Brixtofte om, hvordan det er at
bryde tabuet om alkoholisme, kontrol, sorg, håb og svigt.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 28. MAJ KL. 19.30

Musikalsk højskoleaften med Erik Sommer
Tid til sang - sange til tiden

Vi kan synge om dagen, om året og om hele livet. Vi kan
synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv
og tro. I sangene samles vi om det alt sammen; derfor kan
sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles glæde, og
ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen!
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk
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Kulturelle foreninger og institutioner

Bjerringbro Kunstforening
Formand: Alice Andersen
4093 9310
aa11@fiberpost.dk
bjerringbrokunstforening.dk

BB Filmklub
Formand: Anne Knudsen
6074 8605
anne.knudsen4@gmail.com
bbfilmklub.dk

MusikViften
Formand: Flemming Petersen
8668 0885
mereflem@dadlnet.dk
musikviften.dk

Bjerringbro og Omegns
Husmoderforening
Formand: Birte Holmberg
2172 6808
Birte.holmberg@gmail.com
boh-bjerringbro.dk

Bjerringbro Folkeuniversitet
Formand: Annette Højen
5092 1295
ahoejen@gmail.com
Foku.dk
AOF Viborg
Aftenskoleleder: Hanne Balo
8797 2172
haba@aof.dk
aofviborg.dk
LOF Midtjylland
Aftenskoleleder: Birthe Nørskov
8726 2326
birthe@lof-midtjylland.dk
midtjylland.lof.dk

Ældre Sagen
Formand: Aksel Hougaard Sørensen
2016 0135
aes@ahsorensen.dk
aeldresagen.dk
Gudenådalens Museum
Museumsleder: Peter Vestergaard
2533 2850
pv@saluki.dk
gudenaadalens-museum.dk
Energimuseet
8668 4211
info@energimuseet.dk
energimuseet.dk

Bjerringbro Højskoleforening
Formand: Henrik Callesen
2080-3435
henrik.callesen@anis.au.dk
nrgaard.dk

Gudenåhuset
Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus
8787 3550
bjerringbrobib@viborg.dk
viborgbib.dk

Bjerringbro Biografforening
Formand: Jørn Kjærgaard
2422 2840
jorn.kjaergaard@fibermail.dk
bbbio.dk

Lokalhistorisk Arkiv i Bjerringbro
Tlf.: 8787 3570
info@lokalhistorisk-arkiv-forbjerringbro.dk
www.lokalhistorisk-arkiv-forbjerringbro.dk

Nørgaards Højskole
8668 2300
adm@nrgaard.dk
nrgaard.dk
Sct. Georgs Gilde i Bjerringbro
Kontakt: Bent Bjerring Pedersen
Tlf: 23606194
Mail: bentasta@gmail.com

Pensionisternes Hus OASEN
Stedet der holder de ældre unge
8791 0505
Mail: oasen@bknet.dk
bep-oasen.dk
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Marts

Maj

131
Marts

Bjerringbro

1.3

1. s. i fasten

3.3

Tirsdag

8.3

2. s. i Fasten

10.3

Tirsdag

15.3

3. s. i Fasten

22.3

10.15 HSC Trappekaffe

Bjerring
Mammen
9.00 Mammen KNP

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern
10.15 Hjermind KNP

16.30 Mammen JAP
Gospel-gudstjeneste
10.15 GKW

10.15 Bjerring JAP

9.00 Skjern JAP

17.00 Mammen JAP Gud
Børn – Pizza
10.15 BBM

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

19.00 Skjern KNP
Taizé

Midfaste

9.00 HSC

10.15 Bjerring JAP
14.00 Mammen JAP
– Ydre Mission

9.00 Hjermind KNP
10.15 Hjorthede KNP

24.3

Tirsdag

9.45 GKW Påske for børn

26.3

Torsdag

17.00 GKW Børn og Gud

29.3

Mariæ
bebudelse

10.15 GKW

10.15 Mammen JAP
16.00 Bjerring JAP
Ungdomsgudstjeneste

10.15 Hjermind KNP
Minikonfirmand
afslutning

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

April
5.4

Palmesøndag

10.15 GKW
Minikonfirmand afslutning
med pizza

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP
Minikonfirmand afslutning
med lasagne

9.00 Skjern KNP
10.15 Lee KNP

09.4

Skærtorsdag

17.00 BBM
Fællesspisning
– lam og vin

10.15 Mammen JAP
17.30 Bjerring fælles
spisning i forsamlingshus
19.00 Bjerring JAP

9.00 Hjorthede KNP
10.15 Hjermind KNP

KNP: Ken Nørgaard Pedersen
JAP: Jørn A. Pedersen
BBM: Bjarne Bæk Markusen
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GKW: Gitte Korsholm Wamberg
HSC: Herluf Steen Christensen
Kirkekaffe

Gudstjenester og arrangementer – marts, april og maj 2020

10.4

Langfredag

10.15 BBM

12.4

Påskedag

10.15 GKW
Trappekaffe

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.00 Lee KNP
10.15 Hjermind KNP

13.4

2. påskedag

10.15 GKW

10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede JAP

19.4

1. s.e. påske

10.15 HSC

9.00 Bjerring KNP

26.4

2. s.e. påske

9.00 BBM

10.15 Mammen JAP

30.4

Torsdag

Maj

9.00 Mammen KNP

10.15 Skjern KNP

10.15 Skjern KNP
9.00 Hjermind JAP

17.00 GKW Børn og Gud
Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

2.5

Lørdag

10.30 JAP Konfirmation

3.5

3. s.e. påske

9.30 HSC Konfirmation
11.00 GKW Konfirmation

10.15 Mammen JAP
Konfirmation

10.00 Lee KNP
Konfirmation

8.5

Bededag

10.15 HSC Konfirmation

10.15 Bjerring JAP
Konfirmation

10.00 Hjermind KNP
Konfirmation

10.5

4. s.e. påske

10.15 GKW Konfirmation

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP
Kirkefrokost

9.00 Skjern KNP
10.15 Hjorthede KNP

17.5

5. s.e. påske

10.15 BBM

9.00 Bjerring KNP

21.5

Kristi hfdag

10.15 GKW
Trappekaffe

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.00 Hjorthede KNP
10.15 Hjermind KNP

24.5

6. s.e. påske

9.00 HSC

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

9.00 Lee KNP
10.15 Skjern KNP

31.5

Pinsedag

10.15 BBM

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

10.15 Lee KNP
Friluftsgudstjeneste

1.6

2. pinsedag

14.00 GKW Friluftsgudstjeneste i Egeskoven

10.15 Mammen JAP

10.15 Lee KNP
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December

Kirkecafé
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– Toner af Guld: »The
Sound of Music for 2«
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
I 2019 havde Rodgers og Hammersteins mesterværk »The Sound of Music« 60-års jubilæum.
Musicalen havde premiere på Broadway i
1959 og blev i 1965 filmatiseret med Julie Andrews og Christopher Plummer i hovedrollerne.
Filmen blev belønnet med fem Oscar-statuetter.
Koncertforedraget, som præsenteres af »To-

ner af Guld« ved Helle og Dynes Skovkjær, er
bygget op om musikken, og numrene bindes
sammen af fortællinger om den virkelige von
Trapp-familie, musicalen og filmens tilblivelse.
»The Sound of Music« er kendt og elsket og
appellerer til mennesker i alle aldre.
Alle er meget velkomne. Kaffe og brød 20 kr.

Filharmonisk Kor

Gud, Børn og Pizza

Søndag den 8. marts kl. 16.00
Sted: Bjerringbro Kirke

Tirsdag den 10. marts kl. 17.00
Sted: Mammen Kirke

Filharmonisk Kor fra Aalborg er et stort blandet
koncertkor, der medvirker ved Aalborg Symfoniorkesters opførelser af kor- og orkesterværker i
Musikkens Hus. Koret, der dirigeres af Margrethe
Østergaard, giver også koncerter på egen hånd
som her i Bjerringbro Kirke, hvor koret indleder
Viborg Internationale Kirkemusikfestival med
en forårskoncert med værker af Brahms, Schütz,
Mendelssohn m.fl., og hvor der er firhændig orgelmusik af Beethoven.
Festivalen løber frem til 22. marts, og en
oversigt vil være fremlagt ved koncerten, hvortil
der er gratis adgang. Se også hele programmet
for Viborg Internationale Kirkemusikfestival på
festivalens hjemmeside viborgfestival.dk.

Familiegudstjeneste i Mammen Kirke. Bagefter er
der pizza i menighedshuset for alle.
20 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
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Taizégudstjeneste
Søndag den 15. marts kl. 19.00
Sted: Skjern Kirke
Meditativ og reflekterende gudstjeneste efter
den særlige gudstjenesteform, som er kendt fra
det økumeniske fællesskab i den franske by Taizé.
Sangene er enkle og flerstemmige, og prædikenen
er refleksion over et tema. Se www.skjern-kirke.dk
. Hvis nogle vil lære stemmerne, så kontakt os via
hjemmesiden.

Sognearrangementer

Dialog eller konfrontation Sogneeftermiddag/aften
Tirsdag den 17. marts kl 19.30
Sted: Café Gudenåhuset
Realskolevej 12, Bjerringbro

– Jair Melchior, overrabbiner:
Det jødiske folk, tro og kultur

Foredrag med programvært og journalist Anders
Laugesen, Danmarks Radio.
Vi er i en tid, hvor mange søger konfrontation og siger mange negative ting om andre. Hvad
kan konsekvenserne blive, når kommunikationen
bliver så barsk? Er det muligt at ændre på det, så
vi får dialog og samtale i stedet?
Alle er velkomne! Efter Anders Laugesens oplæg er der kaffe, som koster 50 kr.
Arrangør: KLF Kirke og Medier

Onsdag den 18. marts kl. 16.30-19.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter

Kristendomskursus
– studiekreds

Ydre Missions dag

Tirsdage kl. 19.00: 17. marts – 21. april –19. maj.
Sted: Bjerring Konfirmandhus
Her i foråret fortsætter studiekredsen den 3. tirsdag i hver måned. Her vil vi prøve at få overblik
over Bibelens historier og fortællinger ved at se
nogle videoer
om Bibelens fortælling og ved at
gennemgå nogle
af de vigtigste
tekster i Bibelen.

I syv generationer har familien Melchior været
rabbinere i København. Jair Melchior har været
overrabbiner siden 2014. Han er søn af Michael
Melchior, der har siddet i det israelske parlament
Knesset. Og han er barnebarn af den legendariske overrabbiner og diplomat Bent Melchior. Få
vil mere indsigtsfuldt kunne fortælle om det jødiske folk, dets historie, tro og
kultur. Arrangementet er for
alle, men det er samtidig optakt til sognerejsen til Israel –
se omtale andet sted i bladet.
Entré inkl. kaffe og brød 40 kr.

Søndag den 22. marts kl. 14.00
Sted: Mammen Kirke og Menighedshus
Kl. 14.00: Gudstjeneste i Mammen Kirke, hvor
pastor Alonso Waco medvirker.
Kl. 15.00: Kaffe i menighedshuset, hvor Alonso
Waco, som er flygtning fra Angola og færdiguddannet som teolog i Danmark, fortæller.
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Påske for børn

Børn & Gud

Tirsdag den 24. marts kl. 9.45
Sted: Bjerringbro Kirke

Torsdag den 26. marts kl. 17.00 – det er påske
Torsdag den 30. april kl. 17.00
Sted: Bjerringbro Kirke

Påske for børn er en kort gudstjeneste for børnehaver, vuggestuer, dagplejere, forældre med små
børn eller bedsteforældre med børnebørnene.
Kom og find de forsvundne påskeæg og hør,
hvorfor vi egentlig fejrer påske.

Børn & Gud er en kort gudstjeneste tilrettelagt
med aktiviteter samt salmer og sange for børn,
deres forældre og bedsteforældre. Bagefter er
der aftensmad og dessert. Alle er velkomne.
Børn & Gud ligger den sidste torsdag i måneden fra klokken 17.00-18.30 i de måneder, hvor
der ikke er andre familiegudstjenester.

Sogneeftermiddag
Sangaften med
Ken og Kresten
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00
Sted: Lee Kirke og Forsamlingshus
Sognepræst Ken Nørgaard holder igen i år sangaften omkring jævndøgn. Ken lægger op til en
festlig aften med fællessang, koncert og små
anekdoter om livet både i alvor og sjov. I år vil
bassist og præst Kresten Thue Andersen deltage
med sin kontrabas. Der bliver også lejlighed til
at høre kirkesanger Gitte Windings smukke røst i
løbet af aftenen.
Efter en times tid i Lee Kirke fortsætter vi i
forsamlingshuset til lidt vin og ost. Genren er
fortrinsvis nye salmer, højskolesange samt folk/
rock-sange. Aftenen er gratis, og alle fra nær og
fjern er hjerteligt velkomne!
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Fredag den 27. marts kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus
Der er kaffe á 15 kr. til medbragt brød.
Astrid Andersen og Peter Bank-Nielsen
fortæller fra en rejse til Libanon, som Viborg
Stift havde arrangeret. Formålet med turen
var at opleve kirker i et multireligiøst område,
hvor der er ca. lige dele kristne og muslimer,
at vise solidaritet og følge det tvær-religiøse
og kulturelle arbejde i Libanon og at få en
bedre forståelse for »nydanskere«, der bor
i Danmark.

Sognearrangementer

Familiegudstjeneste
med minikonfirmander
Søndag den 29. marts kl. 10.15
Sted: Hjermind Kirke.
Menighedsråd og præst samarbejder om at skabe en anderledes familiegudstjeneste. Årets minikonfirmander vil også deltage aktivt i gudstjenesten. Tag endelig din familie med til en dejlig
formiddag i Hjermind Kirke. Efter gudstjenesten
er der en udvidet kirkekaffe, hvor vi kan få tid til
at snakke lidt sammen.

Kirkecafé

– Herluf Christensen: »De
stærke jyder – hvem var de?«
Onsdag den 1. april kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi får besøg af fungerende sognepræst i
Sahl-Gullev og Bjerringbro, Herluf Christensen,
som vil fortælle om »de stærke jyder,« som eftertiden har kaldt dem. Men hvem var de? Kort
fortalt var de med i en vækkelsesbevægelse, opstået for ca. 200 år siden i enevældens tid.
De var bønder, håndværkere og husmødre på
egnen mellem Horsens og Vejle, og med deres
mod, stædighed og stærke tro var de med til at
bane vejen for indførelse af religionsfriheden
med Grundloven af 1849.
Kampen handlede især om kristendomsundervisning i skolerne og om indholdet i konfirmandundervisningen, og sagen var så vigtig for
disse mennesker, at det betød store økonomiske afsavn. For en enkelt persons vedkommende endda et år i Viborg Tugthus, da familien ikke
længere kunne betale bøderne for at holde deres børn hjemme fra skolen.
Det er en spændende del af Danmarkshistorien – båret frem af ganske almindelige mennesker langt fra de bonede gulve og herskende
kredse. Til sidst måtte kongen bøje sig, og de fik
lov til at oprette deres egne friskoler – som de
første i Danmark. Kaffe og brød 20 kr.

Hjertedigter Andersen
Torsdag den 2. april kl. 19
Sted: Hjermind Forsamlingshus
Genfortællinger og fortolkninger af H.C. Andersens største eventyr. Sognepræst og forfatter
Kathrine Lilleør er foredragsholder. Hun fik H.C.
Andersen-prisen i 2012 for sin formidling og
forskning i H.C. Andersen.
Hjermind har jo et særligt forhold til H.C. Andersen pga. hans besøg i 1859. Vi har derfor valgt at markere
hans 215 års fødselsdag med et H.C. Andersen-arrangement i
vores forsamlingshus.
Alle er velkomne, og
foredraget er gratis.

Minikonfirmand
afslutning – Palmesøndag i børnehøjde
Søndag den 5. april kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirke
Følg med i optakten til påsken ved at komme til
familiegudstjeneste, hvor dette års minikonfirmander fra Egeskovskolen vil deltage. Efterfølgende vil der være pizza for alle, små som store.
Pris: Voksne 40 kr., børn og konfirmander 10 kr.,
minikonfirmander og familier spiser gratis.
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Påskedug i den stille uge
Palmesøndag den 5. april – 2. påskedag
Sted: Lee Kirke
Fra palmesøndag og hen over påsken kan man
opleve påskens begivenheder gengivet på en
»dug« i midtergangen. Den er 22 meter lang og
1 meter bred. Heldigvis må vi gå på den, og det
er faktisk meningen med den.
Idéen med den såkaldte påskedug er, at man
går – langsomt, ser nedad – og ser nogle billeder, som illustrerer den sidste uge for Jesus i
Jerusalem – fra palmesøndag over skærtorsdag
og langfredag til påskedag. Gå en tur i kirken til
påskevandring eller livsvandring. Der er åbent
både om søndagen og hverdagen i påsketiden.
Se mere på www.leekirke.dk

Påskemåltid – fællesspisning efter gudstjenesten
Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Skærtorsdag er aftenen før, Jesus korsfæstes.
Her spiste han sit sidste måltid, påskemåltidet, sammen med sine disciple. Skærtorsdag er
både optakt til langfredags sorg og smerte og en
festdag, fordi nadveren, som fejres ved gudstjenester i hele den kristne kirke, blev til. Kirkens
frivillige inviterer til fællesspisning efter gudstjenesten med helstegt lammekølle.
Pris: Voksne 60 kr., børn og konfirmander 20 kr.

Bjerring:
Minikonfirmandafslutning

Spisning i Bjerring
Forsamlingshus

Søndag den 5. april kl. 10.15
Sted: Bjerring Kirke

Torsdag den 9. april kl. 17.30
Sted: Bjerring Forsamlingshus og Kirke

Ved gudstjenesten vil minikonfirmanderne fra
3 kl. på Egeskovskolen medvirke, og de vil få et
diplom og en lille gave for deltagelse i undervisningen. Der vil blive serveret lasagne bagefter i
konfirmandhuset.

Skærtorsdag inviterer Bjerring Sogn på spisning
i Bjerring Forsamlingshus for alle, der har lyst til
fællesspisning. Pris for voksne 50 kr., børn gratis. Der betales gerne ved tilmeldingen senest 2.
april til jap@km.dk eller på 8668 1876.
Efter spisningen er der kl. 19.00 en altergangsgudstjeneste i Bjerring Kirke, hvor indstiftelsen af nadveren fejres
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Sognearrangementer

Sogneaften
– Jan Holm Mortensen:
»Jesus og de jødiske fester«
Onsdag den 29. april kl. 19.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter

Klaverkoncert
– Anna Nadiryan
Onsdag den 15. april kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirke
Den armensk-græske pianist Anna Nadiryan vil
i anledning af Beethoven-jubilæet i år spille en
ren Beethoven-klaverkoncert på Bjerringbro kirkes nye Schimmel-klaver. Hun vil spille sonate
nr. 9, 10, 19 og 26 med en pause midtvejs.
Anna Nadiryan er uddannet i Athen med udmærkelse og har vundet flere klaverkonkurrencer.
Hun flyttede i 2012 til Danmark, hvor hun har
givet mange koncerter på et højt niveau og med
fine anmeldelser.
Der er gratis adgang og et glas vin i pausen.

Vi kender alle hovedfesterne i det kristne kirkeår – med jul via påske til pinse. Højtiderne markeres ikke kun i kirken; helligdagene er samtidig fridage. De fleste vil derfor også kunne svare
på, hvorfor vi i alt fald fejrer jul og påske. Men
ikke ret mange af os kender forbindelsen mellem vores helligdage og de jødiske. Vi har ellers
arvet den jødiske festkalender, eller mere præcist: Det Nye Testamente hævder, at de gammeltestamentlige fester er opfyldt i og med Jesus.
Begivenhederne i Jesu liv fandt sted som direkte
»svar« på de højtider, jøderne var i færd med at
fejre. Denne aften føres vi ind i det jødiske folks
fester som baggrund for vore højtider.
Jan Holm Mortensen har i en årrække været
dansk præst i Jerusalem og Tel Aviv. Han er sognepræst i Kolding og forfatter til bogen: Jesus og
de jødiske fester.
Denne sogneaften er samtidig optakt til sognerejsen til Israel – se andet sted i bladet.
Entré inkl. kaffe og brød 40 kr.

Sogneeftermiddag
Fredag den 24. april kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus
Der er kaffe á 15 kr. til medbragt brød.
»Glimt fra godt 25 år som præst«.
Sognepræst Jørn A Pedersen fortæller om oplevelser fra årene som præst på Mors og i Bjerring/Mammen.
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Kirkecafé

Orienteringsmøde om
– Peter Skovmos Nielsen: menighedsrådsvalg og
»Danmarkshistorie
menighedsmøde
i lokal iklædning«
Tirsdag den 12. maj kl. 19.
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi byder velkommen til Peter Skovmos Nielsen
fra Karup, som vil berette om tiden under besættelsen, hvor tyskerne i 1940 indtog heden og
forvandlede den til Nordeuropas største flyveplads og senere flygtningelejre.
Den nuværende Flyvestation Karup hed under
besættelsen »Fliegerhorst Grove« og var dengang Nordeuropas største militære anlæg, som i
1945 fyldte 6.000 tønder land, og var indhegnet
af 47 km pigtrådshegn.
Mod krigens slutning blev der ligeledes i forbindelse med flyvepladsen oprettet flygtningelejre, nemlig: Gedehus, Grove og straffelejren Pilhus. Tilsammen kom de til at rumme mere end
20.000 tyske flygtninge. Flygtningene kom hovedsageligt fra Østpreussen og var især kvinder,
børn og gamle.
Alle er meget velkomne. Kaffe og brød 20 kr.

I forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg 2020 holdes et offentligt orienteringsmøde. Menighedsrådet vil orientere om arbejdet
i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og reglerne for valget. Mød op til en spændende aften i dit sogn:
Bjerringbro Sogn: Kirkecenteret,
Nørregade 33 B.
Bjerring Sogn: Konfirmandhuset,
Bjerring Byvej 26
Mammen Sogn: Menighedshuset,
Mammen Byvej 66
Hjermind Sogn: Hjermind forsamlingshus,
Tingstedvej 8
Lee-Hjorthede-Skjern fællespastorat:
Kirkehuset ved Skjern Kirke,

Sogneeftermiddag
Fredag den 29. maj kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus
»20.000 flygtninge indespærret på heden 19451948«
I 1945 blev der oprettet to store flygtningelejre på heden ved Karup. Tyske flygtninge, hovedsageligt kvinder og børn, var spærret inde bag
skyttegravspigtråd og svært bevæbnede vagter.
Det var strafbart at have kontakt med danskerne.
Inger Merstrand fra Lokalhistorisk Arkiv i Karup viser fotos og fortæller om denne tragiske historie.
Der er kaffe á 15,- kr. til medbragt brød.
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Sognearrangementer

Friluftsgudstjeneste
pinsedag

Bjerringbro Kulturfestival
den 5. - 14. juni

Søndag den 31. maj kl. 10.15
Sted: Østergårdsvej 14, Lee – hos Ele & Steen Bonde

Bjerringbro Kirke vil igen i år være aktive i forbindelse med Bjerringbro Kulturfestival og bl.a.
deltage med aftensang, som det vil fremgå af
det program for kulturfestivalen, der offentliggøres i maj.
Vi deltager også i Gudenåløbet d. 6. juni. Har
du lyst til at deltage og løbe i
Bjerringbro Kirkes T-shirt, udleveres T-shirts fra
kirkekontoret.

Vi fejrer pinse i den frie natur. Omgivet af vinden,
fugle, ånden og forhåbentlig solen vil vi fejre kirkens fødselsdag. Fællesskabet og fortællingen er i
centrum. Hvis muligt, så medbring en klapstol. Efter gudstjenesten byder vi på en forfriskning. Alle
fra fjern og nær er hjerteligt velkomne.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Mandag den 1. juni kl. 14.00
Sted: Pladsen i Egeskoven
Traditionen tro flytter vi ud af kirken og holder
gudstjeneste i det blå. FDF kommer med musikken,
og Y's Men og Y's Menetter byder på kaffe og kage.

Sognerejse til Israel
Tag med på rejse til Jerusalem, Betlehem, Gene
sareth Sø og Nazaret og oplev de mange steder,
hvor bibelhistorien bliver til konkrete steder, og
hvor vi bogstaveligt talt går i Jesu fodspor.
Rejsen er d. 23.- 30. okt. 2020. Program for
rejsen kan fås ved henvendelse til kirkekontoret
– og det vil naturligvis også ligge fremme i områdets kirker.

Udsigt ind over Jerusalem
17

Bjerringbro Kirke | www.bjerringbrokirke.dk

Sognepræst
Jørn A. Pedersen
Bjerring Byvej 26
8668 1876
jap@km.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst
Bjarne Markussen
3033 1680
BBMA@KM.DK
Mandag er fridag.

Sognepræst
Anna Rask Lauridsen

Sognepræst
Ken Nørgaard Pedersen
Tingstedvej 12, Hjermind
8850 Bjerringbro
8668 1598.
KNP@km.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst
Gitte K. Wamberg
3033 1128
gkw@km.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst
Herluf Steen Christensen
6053 8668
hsc@km.dk
Mandag er fridag.

På præsternes fridag om mandagen henvises til vagt-telefon:
Hjemmesideadresser
Bjerringbro:
bjerringbrokirke.dk

7022 3310

Kirkens kontor
Nørregade 33 B
8850 Bjerringbro
8668 4048 og 8668 4039
bjerringbro.sogn@km.dk
Tirsdag - fredag kl. 9.00 - 12.00

Bjerríng, Mammen:
bjerringmammenkirker.dk

På barsel.

Lee, Hjorthede og Skjern:
lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk Kordegn
Gitte Winding
Hjemmeside Hjermind kirke:
8668 4048
hjermind-kirke.dk
gwj@km.dk

Kirkebil
Man kan bestille kirkebil til og fra
gudstjeneste i alle vores kirker.
Hjermind, Lee, Hjorthede, Skjern
og Mammen (Mortens busser):
8668 6157
Bjerringbro og Bjerring
(Bjerringbro Taxi I/S):
2020 1220
Kirkegårdskontor
Ulla Brendstrup
6161 2149
bjerringbro.kirkegaard@mail.dk

Regnskabsfører
Svend Riis Nielsen
8668 4039
srn@km.dk

Konfirmationsdatoer
År

Egeskov
skolen

Bøgeskov
skolen

Gudenådalens Mammen
Friskole
Friskole

Nørreå
skolen

Special
-klasse

2020

8/52 eller 4, 10/51

3/51

2/51 eller 2

3/53

3/55

8/51

2021

30/4

25/4

24/4

25/4

25/4

30/41

2022

13/52 eller 4, 15/51 8/51

7/51 eller 2

8/53

8/55

13/51

2023

5/5

29/4

30/4

, 2/5

2 eller 4

1

, 7/5

2 eller 4

1

1

30/5

1

1 eller 2

1 eller 2

3

3

5

30/4

5

5/51

Bjerringbro Kirke, 2Bjerring Kirke, 3Mammen Kirke, 4Hjermind Kirke, 5Lee-Hjorthede-Skjern Kirker
(Egeskovskolens konfirmander fordeles efter hvilket sogn de bor i). Vi tager forbehold for ændringer i klassestrukturen.
1
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Klubber og foreninger

FDF Bjerringbro
Egeborgen, Skovparken 1
fdf.dk/bjerringbro
Diana Søndergård
3012 7343

ELM Midtjylland
Mødested: Tange Missionshus
Alex Kirkegaard
8668 3040 eller 4026 9899
Alexkirkegaard@hotmail.com

FDF Mammen
fdfmammen.dk
Jesper Steensig
2966 1791

Missionafrika
missionafrika.dk
Kontakt Ellen S. Lauritsen
8668 4295

KFUM Bjerringbro
Gudenåvej 22, Bjerringbro
kfumbjerringbro.dk
Gruppeleder Søren Rauff
6110 8255

Danmission
danmission.dk
Kontakt Ellen S. Lauritsen
8668 4295

Indre Mission Bjerrringbro
BETHEL, Nørregade 22
indremissionbjerringbro.dk
Kontakt Vagn Bodilsen
8668 4441

Bjerringbro Y’s Men Club
Kontakt: Jørgen Lindgaard
5180 5022
damsbo@gmail.com
bjerringbroysmenclub.dk
Bjerringbro Y’s Menette Club
Kontakt: Ingrid Bak
2027 3302
ingridbak@gmail.com

KULTUR & KIRKE

Udgiver | Menighedsrådene i Bjerringbro,

Ansvarshavende | Finn A
 ndsbjerg Larsen

Bjerring, Mammen, Lee, Hjorthede, Skjern

fal@fdf.dk

og Hjermind

4046 1208

Omdeles i Bjerringbro og omegn.
Hvis man ikke har modtaget bladet kan
man kontakte ugeavisklage@bergske.dk
eller ringe torsdage i ugen for omdelingen

Layout | Pedersen & Pedersen

på

Tryk | Jørn Thomsen Elbo A/S

Bladet forventes omdelt i ugerne 8, 21,

Oplag | 6,000 stk.

34 og 47.

9912 8331 mellem kl. 16-19.
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Eftertanke

At gå
Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver
dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker
til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo
ikke kan gå fra den.
Søren Kierkegaard (1813-1855)

T

iden går, og jeg går med. Jeg går en tur
næsten hver dag. Det er jeg ikke alene om.
Vi oplever i dag en vandretrend, som kun synes
at vokse. Det er dejligt.
Når vi ser bort fra de sidste 100 år, har vores
ben været vores primære transportmiddel. Vi er
indrettet til at gå.
Jeg forsøger at gå ml. 25 og 45 km om ugen.
Jeg går marcher, og jeg nyder det fællesskab,
man får, når man går med andre. Der er mange
fællesskaber, hvor man kan gå sammen. I Bjerringbro går man bl.a. på kryds og tværs.
Vi har alle brug for et fællesskab, hvor vi kan
nyde hinandens selskab. Vi har også brug for at
have nogle at snakke med. Den bedste samtale
får man ofte, når man går sammen med nogen.
Det gode ved at gå og samtale er, at man ikke skal
se hinanden i øjnene. Det er uforpligtende, og
samtidig er det forpligtende på en dejlig og befriende måde. Og dog – der er stadig samtaler,
der kræver øjenkontakt. Dem kan man ikke gå fra.

Når jeg går, får jeg nogle af de bedste tanker.
Tankerne spænder bredt – lige fra at løse hverdagens problemer til tanker og fantasier om,
hvad den store lottogevinst skal bruges til. En
lottogevinst jeg stadig har til gode.
I 2019 havde jeg lagt et mål om, at jeg ville gå
2.000 km i løbet af året. Det nåede jeg. Det er et
gennemsnit på 5,5 km pr. dag. Det er meget, når
man ikke kommer afsted hver dag. Jeg har derfor
valgt ikke at lægge samme mål her i 2020. Men
jeg slipper ikke. Jeg har både Hærvejsmarch og
Nijmegenmarchen at se frem til i år. Ja – jeg har
også fået tilbudt at komme med på en pilgrimstur, som jeg vil glæde mig meget til at deltage i.
Det bliver en ny oplevelse, hvor spiritualitet og
vandring gerne skal gå op i en lidt højere enhed.
At spiritualitet og vandring hører sammen, er noget man mærker, når man er kommet godt ud på
ruten. Pludselig hører man skoven, hvor fuglene synger, og man mærker vinden stryge sig hen
over kinderne.
Tag skoene på og kom ud og nyd foråret. Vinden, vejret, samtalerne og tankerne venter på
dig. Husk – du får gået dit daglige velbefindende
til.
God tur.
Anders Tornegård Olesen

