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Kultur og hønsemøg

S

om en forbavsende stor del af Danmarks
befolkning tilbragte jeg flere dage i påskeferien med at gå amok i haven. Midt i skvalder
kålene blev jeg fanget af Påskeduellen mellem
antropolog Dennis Nørmark og forfatter Knud
Romer på P1. På et tidspunkt får Romer sammen
lignet kultur med gødning, og som enhver
haveejer ved: Ingen sunde planter uden gødning.
Hønsemøg må der til. Eller omsat til Romers
univers: Ingen sunde mennesker uden kultur.
Tidligere har han pointeret, at kultur ikke bare
er en fritidsbeskæftigelse, der kommer som noget ekstra, når alt det vigtige er overstået. Kultur
er væsentligt i sig selv. Målet med at have musik i skolen er ikke, at børnene bliver bedre til
at samarbejde og koncentrere sig. Ifølge Romer
skal musikken ikke kunne bruges til noget. Den
er selve målet: »Musik er målet. Billedkunst er
målet. Filosofi er målet. Litteratur er målet«.
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Jeg kan kun være enig: Kultur er afgørende
for vores liv. På samme måde som hønsemøg
er det for vores højbede. Derfor glæder jeg mig
til at opleve en række kulturbegivenheder her
på egnen de næste par måneder, samtidig med
at stauder og skvalderkål vokser frem i min
have. Især glæder jeg mig til teateret Wunderlands forestilling Spådommen om Høje Stene ved
Vejerslev, og Hakkehusets performance Livets
Vand, hvor ni personligheder vil sejle ned ad
Gudenåen på hjemmelavede pramme som optakt til Bjerringbro-ugen. Det gælder bare om at
komme afsted – ud at opleve forårets mange tilbud både i kulturen og naturen.
Karen Friis
Forstander, Nørgaards Højskole.

Bjerringbro biograf www.bbbio.dk

Kommende
Kommendefilm:
film:
Kommende
Kommendefilm:
film:

Pokemon
Pokemon3 3

Aladdin
Aladdin

Pokemon
Pokemon3 3

Aladdin
Aladdin

Kvinde
Kvindepåpå
krigsstien
krigsstien
Kvinde
Kvindepåpå
krigsstien
krigsstien

Kaptajn
KaptajnBimse
Bimse
Kaptajn
KaptajnBimse
Bimse

27/28
27/28juni
juni
Andre
Andre
Rieu
Rieu
27/28
27/28juni
juni
Andre
AndreRieu
Rieu

Månedens
Månedensfilm:
film:
DE
DE
FRIVILLIGE
FRIVILLIGE
Månedens
Månedens
film:
film:
Dansk
Dansk
komedie-drama
komedie-dramaom
om
finansmanden
finansmanden
ogog
jetsetter
jetsetter
DE
DE
FRIVILLIGE
FRIVILLIGE
Markus
Markus
Føns,
Føns,
der
der
erer
blevet
blevet
varetægtsfængslet.
varetægtsfængslet.
Efter
Efter
etet

Dansk
Dansk
komedie-drama
komedie-dramaom
om
finansmanden
finansmanden
ogog
jetsetter
jetsetter
brutalt
brutalt
overfald
overfald
afaf
enen
gruppe
gruppe
rockere
rockere
med
med
forbindelser
forbindelser
Markus
Markus
Føns,
Føns,
der
der
erer
blevet
blevet
varetægtsfængslet.
varetægtsfængslet.
Efter
Efter
etet
til til
hans
hans
mere
mere
lyssky
lyssky
forretninger,
forretninger,
vælger
vælger
Markus
Markus
atat
gågå
brutalt
brutalt
overfald
overfald
afaf
enen
gruppe
gruppe
rockere
rockere
med
med
forbindelser
forbindelser
i frivillig
i frivillig
isolation
isolation
blandt
blandt
fængslets
fængslets
svageste
svageste
indsatte.
indsatte.
I I
til til
hans
hans
mere
mere
lyssky
lyssky
forretninger,
forretninger,
vælger
vælger
Markus
Markus
atat
gågå
denne
denne
afdeling
afdeling
findes
findes
etet
fængselskor,
fængselskor,
hvor
hvor
den
den
indsatte
indsatte
i frivillig
i frivillig
isolation
isolation
blandt
blandt
fængslets
fængslets
svageste
svageste
indsatte.
indsatte.
I I
Niels
Niels
erer
uofficiel
uofficiel
ogog
selvudnævnt
selvudnævnt
leder.
leder.
Markus
Markus
beslutbeslutdenne
denne
afdeling
afdeling
findes
findes
etet
fængselskor,
fængselskor,
hvor
hvor
den
den
indsatte
indsatte
terter
sigsig
forfor
atat
blive
blive
enen
deldel
afaf
koret,
koret,
ogog
der
der
går
går
ikke
ikke
længe,
længe,
Niels
Niels
erer
uofficiel
uofficiel
ogog
selvudnævnt
selvudnævnt
leder.
leder.
Markus
Markus
beslutbeslutførfør
han
han
forsøger
forsøger
atat
fåfå
enen
plads
plads
i toppen
i toppen
afaf
hierarkiet.
hierarkiet.
terter
sigsig
forfor
atat
blive
blive
enen
deldel
afaf
koret,
koret,
ogog
der
der
går
går
ikke
ikke
længe,
længe,
førfør
han
han
forsøger
forsøger
atat
fåfå
enen
plads
plads
i toppen
i toppen
afaf
hierarkiet.
hierarkiet.

Biografens
Biografensandre
andretilbud:
tilbud:
Biografens
Biografens
andre
andretilbud:
tilbud:
Babybio
Babybio
Formiddagsbio
Formiddagsbio

Filmklubber
Filmklubber

Småbørnsforældre
har
har
mumuHvis
Hvis
man
man
hellere
hellere
vilvil
i biografen
i biografen Småbørnsforældre
BroBiffen
BroBiffen
erer
enen
filmklub
filmklub
forfor
Babybio
Babybio
Filmklubber
Filmklubber
Formiddagsbio
Formiddagsbio
lighed
lighed
forfor
enen
turtur
i biografen
i biografen
om
om
formiddagen,
formiddagen,
såså
erer
der
der
børn
børn
i 7-12
i 7-12
års
års
alderen.
alderen.
Småbørnsforældre
har
har
mumuHvis
Hvis
man
man
hellere
hellere
vilvil
i biografen
i biografen Småbørnsforældre
BroBiffen
BroBiffen
erer
enen
filmklub
filmklub
forfor
sidste
fredag
fredag
hver
hver
måned
måned
kl.kl. BBFilmklub
forestilling
forestilling
sidste
sidste
onsdag
onsdag
kl.kl.
1010 sidste
BBFilmklub
viser
viser
dede
gode
gode
film,
film,
lighed
lighed
forfor
enen
turtur
i biografen
i biografen
om
om
formiddagen,
formiddagen,
såså
erer
der
der
børn
børn
i 7-12
i 7-12
års
års
alderen.
alderen.
10.00.
Filmen
Filmen
vises
vises
med
med
lavlav der
frafra
september
september
til til
april.
april.
Her
Her
vises
vises10.00.
der
ikke
ikke
erer
plads
plads
til til
i den
i den
alminalminsidste
fredag
fredag
hver
hver
måned
måned
kl.kl. BBFilmklub
forestilling
forestilling
sidste
sidste
onsdag
onsdag
kl.kl.
1010 sidste
BBFilmklub
viser
viser
dede
gode
gode
film,
film,
lydlyd
ogog
lidtlidt
lyslys
i salen.
i salen.
BarneBarne- delige
enen
speciel
speciel
udvalgt
udvalgt
film.
film.
delige
biograf.
biograf.
10.00.
Filmen
Filmen
vises
vises
med
med
lavlav der
frafra
september
september
til til
april.
april.
Her
Her
vises
vises10.00.
der
ikke
ikke
erer
plads
plads
til til
i den
i den
alminalminvognen
vognen
kan
kan
ståstå
i biografens
i biografens SeSe
Oasen
Oasen
lejer
lejer
ofte
ofte
filmsalen
filmsalen
til til
mere
mere
påpå
hjemmesiderne
hjemmesiderne
lydlyd
ogog
lidtlidt
lyslys
i salen.
i salen.
BarneBarne- delige
enen
speciel
speciel
udvalgt
udvalgt
film.
film.
delige
biograf.
biograf.
mødelokale
under
under
opsyn,
opsyn,
ogog www.brobiffen.dk
egne
egne
forestillinger
forestillinger
- -dette
dette
kan
kan mødelokale
www.brobiffen.dk
vognen
vognen
kan
kan
ståstå
i biografens
i biografens SeSe
Oasen
Oasen
lejer
lejer
ofte
ofte
filmsalen
filmsalen
til til
mere
mere
påpå
hjemmesiderne
hjemmesiderne
der
erer
faciliteter
faciliteter
til til
atat
skifte
skifte
ble.
ble. www.bbfilmklub.dk.
gøres
gøres
afaf
alle
alle
foreninger,
foreninger,
virkvirk- der
www.bbfilmklub.dk.
mødelokale
under
under
opsyn,
opsyn,
ogog www.brobiffen.dk
egne
egne
forestillinger
forestillinger
- -dette
dette
kan
kan mødelokale
www.brobiffen.dk
Følg
Følg
program
program
påpå
Facebook.
Facebook.
somheder
somheder
m.fl.
m.fl.
der
erer
faciliteter
faciliteter
til til
atat
skifte
skifte
ble.
ble. www.bbfilmklub.dk.
gøres
gøres
afaf
alle
alle
foreninger,
foreninger,
virkvirk- der
www.bbfilmklub.dk.
Følg
Følg
program
program
påpå
Facebook.
Facebook.
somheder
somheder
m.fl.
m.fl.
For
For
aktuelt
aktuelt
filmprogram
filmprogram
ogog
billetreservering
billetreservering
kontakt:
kontakt:

Bjerringbro
Bjerringbro
Biograf
Biograf
ibilletreservering
Gudenåhuset
i Gudenåhuset
For
For
aktuelt
aktuelt
filmprogram
filmprogram
ogog
billetreservering
kontakt:
kontakt:
www.bjerringbrobiograf.dk
www.bjerringbrobiograf.dk
●●
info@bjerringbrobiograf.dk
info@bjerringbrobiograf.dk
●●
telefon:
telefon:
3535
1111
5959
5959
Bjerringbro
BjerringbroBiograf
Biografi Gudenåhuset
i Gudenåhuset

www.bjerringbrobiograf.dk
www.bjerringbrobiograf.dk
●●
info@bjerringbrobiograf.dk
info@bjerringbrobiograf.dk
●●
telefon:
telefon:
3535
1111
5959
5959

3

Gudenåhuset. Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus | viborgbib.dk

Arrangementer i Gudenåhuset
Sommer i Gudenåhuset
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek er åbent for gode læseoplevelser hver
dag hele sommeren. Hent inspiration til ferielæsning på viborgbib.dk

Søndag d. 2. juni kl. 14.00
Klassisk koncert med Methorian Trio
Methorian Trio består af tre lokale musikere
Mette Lund, klarinet, Thorbjørn Lund, klaver
og Ian van Rensburg, violin. Trioen optræder
med et populært klassisk repertoire, med
musik af bl. a. Khachaturian, Schumann,
Händel og Kreisler.
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage

Tirsdag d. 4. juni kl. 17.00
Ludvig Holberg og kønsrollerne
Foredrag med formand for Holberg
Samfundet lektor Sune Bertelsen.
Foredraget akkompagneres af skuespiller Pernille Lyneborg, der vil læse op
fra Ludvig Holbergs skuespil ”Jeppe og
Pernille”.
Entré: 125 kr. inkl. Tapas anretning.
Mulighed for køb af drikkevarer
Frist for køb af billetter: 28. maj
Medarr.: Bjerringbro Folkeuniversitet
4

Torsdag d. 6. juni kl. 17.30
En aften á la ”Babettes
Gæstebud” på Ormstrup Gods

Udstillinger:
3/6— 28/6 : Galleri Rasmus
Udstilling af værker af udvalgte
kunstnere tilknyttet Danmarks
største kunstgalleri.
Medarr.: Bjerringbro Kunstforening

Ejerne af Ormstrup Gods, Minna og
Niels Due Jensen, åbner Jagtstuen
for en aften i selskab med Karen
Blixens lille roman ”Babettes Gæstebud”. Se mere om aftenens program
pris og billetter i fællesprogrammet
for Bjerringbro Kulturfestival.

1/7—31/8: Kjoler til tiden
Udstilling i Viften
af kjoler fra de seneste 75 år

Nørgaards højskole | www.nrgaard.dk

Musikalsk højskoleaften på Nørgaards Højskole
TORSDAG DEN 29. AUGUST KL. 19.30

JEPPE AAKJÆR I ORD OG TONER
- foredrag om Jeppe Aakjærs liv og virke
tilsat fællessang af hans mest kendte sange
i højskolesangbogen
Foredragsholder: Carl-Christian Bringgaard
Pianist: Line Thylander
Entré: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding på mail til: adm@nrgaard.dk
Arrangør: Bjerringbro Højskoleforening
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Højskoleforeningen

Vestre Ringvej 5
8850 Bjerringbro

2019 – ET JUBILÆUMSÅR
Bjerringbro Kirkes og FDF`s 100 års jubilæum, Hjemmeværnets 70 års jubilæum og
indvielsen af et museum i kirketårnet for 65 år siden, har inspireret Gudenådalens Museum
til sommerens udstilling.
Vi viser museets samling af billeder af kirkerne i Bjerringbro og omegn. Udstillingen
omfatter også gamle bibler, salmebøger, religiøse bøger og skrifter samt pastor Jens
Kjærsgaards præstekjole, Karen Kjærsgaards konfirmationskjole, en brudekjole og en
dåbskjole af faldskærmsstof fra 2. verdenskrig, en messehagel samt andre kirkelige effekter.
Spejderbevægelsen får sin helt egen lille udstilling med gamle uniformer, duelighedstegn,
patruljebanner fra 1950`erne og mange andre effekter.
Hjemmeværnets jubilæum markeres med en udstilling af uniformer, udrustning og faner med
temaet ”dengang og nu”.
Vi markerer også, at det er 65 år siden et museum så dagens lys i Bjerringbro og viser fotos
og avisudklip fra indvielsen.
Besøg Gudenådalens Museum og se hele udstillingen.
Åbningstider og priser på: www.gudenaadalens-museum.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
Bjerringbro Højskoleforening
Formand: Henrik Callesen
2080-3435
henrik.callesen@anis.au.dk
nrgaard.dk
Bjerringbro Biografforening
Formand: Jørn Kjærgaard
2422 2840
jorn.kjaergaard@fibermail.dk
bbbio.dk
Nørgaards Højskole
8668 2300
adm@nrgaard.dk
nrgaard.dk

Ældre Sagen
Formand: Aksel Hougaard Sørensen
2016 0135
aes@ahsorensen.dk
aeldresagen.dk
Gudenådalens Museum
8668 8288/2533 2850
pv@saluki.dk
gudenaadalens-museum.dk
Energimuseet
8668 4211
info@energimuseet.dk
energimuseet.dk
Gudenåhuset
Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus
8787 3550
bjerringbrobib@viborg.dk
viborgbib.dk
Lokalhistorisk Arkiv i Bjerringbro
Tlf.: 8787 3570
info@lokalhistorisk-arkiv-forbjerringbro.dk
www.lokalhistorisk-arkiv-forbjerringbro.dk
Pensionisternes Hus OASEN
Stedet der holder de ældre unge
8791 0505
Mail: oasen@bknet.dk
bep-oasen.dk

Sct. Georgs Gilde i Bjerringbro
Kontakt: Bent Bjerring Pedersen
Tlf: 23606194
Mail: bentasta@gmail.com
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Juni
September

21
Juni 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

02.06

6.s.e. påske

10.15 BBM

9.00 Bjerring KNP

10.15 Hjermind KNP

09.06

Pinsedag

10.15 BBM-GKW
Friluftgudstjeneste
festpladsen Lions Marked

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

10.15 Lee KNP
Friluftsgudstjeneste

10.06

2 Pinsedag

10.15 GKW
Trappekaffe

10.15 Bjerring JAP

-

16.06

Trinitatis

10.15 GKW

9.00 Mammen KNP

10.15 Skjern KNP

23.06

1.s.e.trin.

10.15 BBM
Kirkefrokost Fredensvej 59

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.00 Hjermind KNP
10.15 Hjorthede KNP

30.06

2.s.e.trin.

9.00 AR

10.15 Mammen JAP

9.00 Lee JAP

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

Juli 2019
07.07

3.s.e.trin.

10.15 GKW

10.15 Bjerring JAP

9.00 Skjern JAP

14.07

4.s.e.trin.

9.00 JAP

10.15 Mammen JAP

10.15 Hjermind KNP

21.07

5.s.e.trin.

10.15 KNP

10.15 Bjerring Johannes
Østerlund Nielsen

14.00 Lee KNP

28.07

6.s.e.trin.

10.15 GKW
Trappekaffe

9.00 Mammen GKW

9.00 Hjorthede ARL

KNP:
JAP:
BBM:
ARL:
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Ken Nørgaard Pedersen
Jørn A. Pedersen
Bjarne Bæk Markusen
Anna Rask Lauridsen

GKW: Gitte Korsholm Wamberg
Kirkekaffe

Gudstjenester og arrangementer – juni, juli, august og september 2019

August 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

04.08

7.s.e.trin.

10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP

9.00 Skjern BBM

11.08

8.s.e.trin.

9.00 ARL

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

9.00 Hjermind GKW

18.08

9.s.e.trin.

10.15 BBM
Trappekaffe

9.00 Mammen KNP

10.15 Lee KNP

22.08

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud

25.08

10.s.e.trin.

10.15 GKW

14.00 Bjerring JAP
Friluftsgudstjeneste
FDF-orkester medvirker.
Konfirmandtilmelding

19.00 Skjern KNP
Taizé

September 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

01.09

10.15 Biskop
Henrik Stubkjær
100-års kirkejubilæum

9.00 Mammen JAP

9.00 Lee KNP

11.s.e. trin
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Juni

Bjerringbro
Kulturfestival

Fortællehjørnet

Bjerringbro Kirke deltager naturligvis i Bjerringbro Kulturfestival og vil på forskellig vis b
 idrage
til byens fest. Nærmere omtale vil fremgå af det
officielle program for Bjerringbro Kulturfestival,
der vil rumme mere end 50 arrangementer i
ugens løb!
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Lørdag den 8. juni kl. 10-12 vil sognepræst Gitte Wamberg og kirke- og kulturmedarbejder Brita
Bach Pedersen invitere til fortælling og kreativ udfoldelse for børn i det store telt på Lions Marked.

Bjerringbro
Kstuivltaulr
fe
I al sin glans
9
nu stråler solen
– Pinsegudstjeneste
Juni

Juni

Gudenåløbet

1

Bjerringbro Kirke stiller op med løbere til
Gudenåløbet, der løber af stablen lørdag
den 1. juni kl. 12.

Pinsegudstjenesten søndag den 9. juni er flyttet
fra kirken til det store telt på Lions Marked.
Gudstjenesten er kl. 10.15, men før gudstjenesten er der fra kl. 9.30 kaffe og rundstykker til
de første 200. FDF-orkesteret medvirker.
Juni

Aftensang ved åen
Bjerringbro Kirke vil 5 aftner i løbet af ugen
afholde aftensang ved åen – startende med
søndag d. 2. juni. Det bliver søndag, mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag aften. Vægten vil ligge på fællessang, men der vil være et varieret
program, der også vil rumme musik og solosang.
Tidspunktet vil variere mellem 20 og 21, så hold
øje med det officielle program.
10

2

Sognearrangementer
Juni

9

Friluftsgudstjeneste pinsedag
Søndag den 9. juni kl. 10.15
Sted: Østergårdsvej 14, Lee – hos Ele & Steen Bonde
Vi fejrer pinse i den frie natur. Omgivet af vinden, fuglefløjt, 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.
Juni
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Trappekaffe
i Bjerringbro Kirke
Søndag d. 10. juni; 28. juli og 18. august.
Sted: Bjerringbro Kirke.

Hvad er trappekaffe?

En søndag om måneden serverer vi kaffe og småkager ude på kirkens trappe efter gudstjenesten.
Hvis det er koldt, rykker vi ind bagerst i kirken.
Vi ses til trappekaffe første gang 2. pinsedag.
Juni

23

Kirkefrokost
i den ny præstebolig
Søndag den 23. juni efter gudstjenesten
Sted: Fredensvej 59
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i den ny
præstebolig på Fredensvej 59, hvor alle er velkomne.
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Stemningsfuld midnatskoncert

August

1

Torsdag den 1. august 2019 kl. 22.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Musiklærerforeningen afholder deres sommerhøjskole for musiklærere fra hele landet i uge
31. I den forbindelse vil der traditionen tro være
en lille koncert i Bjerringbro Kirke.

Repertoiret er et bredt udvalg af sang og musik
fra hele verden. Disse opføres af kursisterne.
Der er gratis entré.
August

22

Børn & Gud
– børnegudstjeneste
Torsdag den 22. august kl. 17.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Børn & Gud er et tilbud til børnefamilier om at
få en fælles oplevelse i familien uden at skulle
tænke på aftensmad og oprydning. Alt er tilrettelagt. Gudstjenesten er for børn fra de er helt
små og op af.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00 og varer ca.
35 min. Vi synger børnevenlige salmer og sange
med fagter. Vi laver aktiviteter, drama eller dukketeater, der kan være med til at gøre bibelfortællingen levende.
Efter gudstjenesten er der aftensmad (pris 10
kr./barn; 30 kr./voksen) i kirkecentret, og derefter er det tid til at tage hjem.
Det er præst Gitte Korsholm, der har gudstjenesterne i samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen.
12
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Fælles sognestævne/
friluftgudstjeneste

25

Søndag den 25. august kl. 14.00
i Bjerring Præstegårdshave.
Bjerringbro FDF Brassband medvirker ved gudstjenesten med musik og sang.
Efter gudstjeneste vil der være indskrivning
af konfirmander fra Egeskovskolen,
Gudenådalens Friskole og Mammen Sogn og
Friskole. Derefter kaffe mm. i konfirmandhuset.
Velkommen til et hyggeligt arrangement for
hele familien.

Taizé

August

August

25

30

Sogneudflugt
til Rebildcentret med
Thingbæk Kalkminer
Fredag den 30. august kl. 12.30:
Afgang fra Mammen Parkeringsplads

Søndag den 25. august kl. 19.00
Sted: Skjern Kirke
Meditativ og reflekterende gudstjeneste e
 fter
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.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk.
Hvis du ønsker at være med i Taizékoret, så
kontakt sognepræst Ken på: 8668 1598.

Vi får en spændende guidet rundvisning uden
for og inde i Thingbæk Kalkminer, som samtidig
er skulpturmuseum for Anders Bundgaards originale gipsfigurer fra 1930’erne.
Vi får serveret kaffe og brød i Rebildcentret.
Derefter er der mulighed for at se Klimakunst,
udstillingen om Den kolde Krig eller blot nyde
de smukke omgivelser, inden turen går hjemad.
Arrangør: Mammen Menighedsråd
Pris pr. deltager: 150 kr. Tilmelding til Lisbeth
Sarup, 6177 0236 senest mandag den 20. august.
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Bjerringbro Kirke
1919 - 2019
Efter 100 år med gudstjenester, barnedåb,
konfirmationer, bryllupper, begravelser og kirkekoncerter m.m., kan vi i weekenden 31. august 1. september fejre kirkens 100-års jubilæum.
Vi indbyder alle i sognet til at deltage i fejringen, og vi tilrettelægger et program med tilbud
om aktiviteter, der kan samle alle aldersgrupper
om fejringen af vores kirke.
Programmet vil i hovedpunkter indeholde
følgende:

Lørdag eftermiddag:

Legeaktiviteter for børn og unge
Underholdning for børn og unge
Plantning af sponsorerede kirsebærtræer
Repelling
Kaffe og kage
Sangtime
Korsang
Let aftenspisning

Lørdag aften:

Kirkekoncert med Die Herren

Søndag:

Festgudstjeneste
Kirkefrokost og festligt samvær
I næste nummer af Kultur & Kirke vil der komme
en beskrivelse med indhold og tider for de enkelte programpunkter.
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Bjerringbro Kirke
1919 - 2019

Klar til at fejre 100-årsjubilæet

I

efteråret 2018 var det 100 år siden, kirkebyggeriet i Bjerringbro tog sin begyndelse. Allerede i
1910 afholdt man det første offentlige møde om
at bygge kirke i Bjerringbro. Men først i 1916 tog
5 Bjerringbro-borgere initiativ til at ansøge sognerådet for Hjermind, Lee og Hjorthede om tilskud til købe af jord til kirkegård fra Sognefoged
Jørgen Kristensens gård. Rådet bevilgede 1.500
kr. Der var strid om, hvor kirken skulle ligge, selv
efter spørgsmålet var afgjort. I løbet af vinteren
blev der optaget en bevilling på finansloven for
1918-19 på 25.000 kr. Den blev senere forhøjet
til 55.000 kr.
6. maj 1918 kunne folketingsmand Søren
Svendsen give meddelelse om, at bevillingen på
finansloven var sikret. Kirke- og byggeudvalget
kom nu til at bestå af folketingsmand S. Svendsen, læge Rossen, sagfører N. Sørensen, fabrikant
M. Bach og bankkasserer Jens Hansen. Udvalget skulle også sørge for at få tegnet private bidrag til kirken. Disse blev efterhånden til 25.000
kr. samt gaver til en værdi af ca. 5.000 kr., deriblandt alterlysestager, dåbsfad, lysekroner m.m.
Det blev byens håndværkere, som fik arbejdet
med at bygge kirken. Arkitekten var den kendte
Lønborg-Jensen og bygmesteren blev Søren Mikkelsen. Sidstnævnte døde af den spanske syge,
inden kirken stod færdig, kun 33 år gammel. Arbejdet blev fuldført af murermester Th. Pedersen.
Ved kirkens 75-års jubilæum levede endnu en

Sognearrangementer

herredsfogeden og øvrige præster. Først i 1923,
fire år efter indvielsen, fik byen sit eget kirkesogn
og præst. I de mellemliggende år forestod Bjerring-præsten Søndergaard Jensen de kirkelige
handlinger i Bjerringbro Kirke.
Om aftenen på indvielsesdagen var der sammenkomst med ca. 300 deltagere på Afholdshotellet. Folketingsmand Søren Svendsen bød velkommen og sagde bl.a.: »Jeg er overmåde glad

person, som var med til rejsegildet den 16. november 1918. Fhv. murermester Juel Ditlefsen,
som dengang var murerlærling, kunne berette, at
egnens landmænd samlede kampesten fra deres
marker og leverede dem uden vederlag til kirkebyggeriet. Ditlefsens far var også med som kampestensmurer.
De færdigkalkede mure med den noget ujævne overflade giver en fin skyggevirkning, det
gælder også hvælvingerne (også kaldet fåremave). Alt blev præcist som arkitekten ønskede det.
Juel Ditlefsen kunne ligeledes fortælle en
sjov historie fra den tid. En teglstensfabrikant
kom på besøg ved kirkebyggeriet og kravlede op
ad stigerne i tårnet. Da han skulle ned igen, var
den nederste stige fjernet. Han fik den besked,
at opstigningen var gratis, men nedturen ikke.
Murersvendene syntes, at fabrikanten havde været for fedtet over for dem.
Indvielsesdagen var højdepunktet og en stor
festdag i Bjerringbro. Fra den tidlige morgenstund vajede flagene overalt. Biskoppen og stiftsamtmanden gik i spidsen, efterfulgt af provsten,

for denne kirke, thi jeg har ikke set smukkere
landsbykirke nogen steder. Der er gjort et stort
arbejde for at skaffe byen denne kirke«. De samlede udgifter til kirke og kirkegård beløb sig til
96.000 kr., hvoraf godt 1/3 var indsamlet i byen.
Efter 100 år med gudstjenester, barnedåb,
konfirmationer, bryllupper, begravelser og kirkekoncerter, kan Bjerringbro Kirke i 2019 fejre sit
runde jubilæum.
Artiklen bringes efter aftale med Bjerringbro
Borgerforening, der har udsendt artiklen som
nytårshilsen til medlemmerne.
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Jubilæumskoncert med Die Herren
Lørdag den 31 august 2019 kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirke
Det irske rockband U2’s musik har i snart tre årtier betaget hele verden. Hvad færre ved er, at
U2’s tekster og deres indhold altid har været
stærkt påvirket af tro og Biblens ord.
Det danske orkester, Die Herren, har siden
1991 turneret med U2’s musik og spillet over
1700 koncerter. Kirkekoncerterne og U2-Gudstjenesterne startede tilbage i 2005, hvor den
første U2-gudstjeneste blev afholdt i Herning
Kirke – altså en gudstjeneste bygget op omkring
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Biblens ord i forhold til U2’s tekster og så selvfølgelig U2’s sange.
Siden har Die Herren deltaget i arrangementer lige fra de helt små landsbykirker med en enkel scene og lyssætning til de allerstørste domkirker med avancerede og storslåede lyd- og
lysproduktioner.
Kom med til en stor oplevelse i Bjerringbro Kirke.
Billetter á 100 kr. kan købes fra fredag den
31. maj via Viborg Bibliotekerne på
http://billetter.bemaerkedage.dk

Sognearrangementer

Bjerringbro Kirkegårds Kirsebærlund

B

jerringbro Kirkegård skal udvikles med flere
rekreative områder, og som et led i dette
etableres en lund af japanske kirsebærtræer for
at opfylde et ønske fra rigtig mange besøgende.
Det er et ønske fra rigtig mange, at man får
et sted, hvor man får mulighed for at sidde med
sine minder, og måske også dele dem med andre
over en kop kaffe.
Etableringen af Kirsebærlunden er en stor opgave, og derfor inviteres alle byens borgere og
virksomheder til at støtte etableringen af dette
fristed.
Det kan man gøre ved at sponsorere et TRÆ
eller ved bidrag til BORDE/BÆNKESÆT.
Det bliver muligt at plante træer i tre størrelser,
og prisen vil variere fra 600 kr. for de mindste,
1.000 kr. for de mellemstore træer og 2.000 kr.
for de største.
Borde/bænkesættene kan sponsoreres med
6.000 kr.
Kirsebærlunden vil blive indviet i forbindelse med Bjerringbro Kirkes 100-års jubilæum den
31. august 2019. Den dag vil arealet være gjort

klar til plantning, og alle vil blive inviteret til at
komme og plante deres træ i samarbejde med
kirkens personale.
Ved indgangen til Kirsebærlunden vil der blive opsat et skilt med oversigt over, hvor den enkelte sponsors træ eller borde/bænkesæt er placeret.
Kontakt Ulla på telefon 6161 2149
for mere information og bestilling.
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Bjerringbro Kirke | www.bjerringbrokirke.dk

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

Sognepræst
Bjarne Markussen
3033 1680
BBMA@KM.DK

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

Sognepræst
Gitte K. Wamberg
gkw@km.dk
3033 1128

Hjemmesideadresser
Bjerringbro:
bjerringbrokirke.dk

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

Lee, Hjorthede og Skjern:
lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk Kordegn
Gitte Winding
Hjemmeside Hjermind kirke:
8668 4048
hjermind-kirke.dk
gwj@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Brita Bach Pedersen
6122 4257
kontor@bjerringbrokirke.dk

Sognepræst
Anna Rask Lauridsen

6053 8668
arl@km.dk

På præsternes fridag om man
dagen henvises til vagt-telefon:
7022 3310

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

2019

Bøgeskov
skolen

Gudenådalens Mammen
Friskole
Friskole

Nørreå
skolen

Special
-klasse

17/52 eller 4, 19/51 12/51

11/51 eller 2

12/53

12/55

17/51

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

, 2/5

2 eller 4

1

1

1 eller 2

3

25/4

5

Bjerringbro Kirke, 2Bjerring Kirke, 3Mammen Kirke, 4Hjermind Kirke, 5Lee-Hjorthede-Skjern Kirker
(Egeskovskolens konfirmander fordeles efter hvilken sogn de bor i)
1
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30/41

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
Indre Mission Mammen
Kontakt Jens Iver Iversen
marnaogjensiver@gmail.com
mammenby.dk
8668 5153

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
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Eftertanke

Eftertanke
F

or 50 år siden – helt nøjagtig den 20. maj
1969 – flyttede min familie og jeg til Bjerringbro.
Sådan et 50-års jubilæum som B
 jerringbroborger giver anledning til eftertanke.
Byen var dengang en del mindre end i dag,
men selve bymidten er på mange måder uforandret.
Storegade er blevet gågade, men ejendommene er de samme som dengang. Mange har fået
nye facader, og mange af de gamle forretninger
er udskiftet med nye.
En stor del af byens mange små detailforretninger er blevet erstattet af supermarkeder.
Posthusene – det gamle og det nye – er forsvundet.
Den store aktivitet på stationen er nu kun at
finde i historiebøgerne.
Her er ikke plads til flere eksempler, men tilbage står, at Bjerringbro stadig er en god og aktiv
by at bo og leve i.
Den natur, der mødte os i 1969, er her stadig,
selv om byudviklingen har taget sin del.
Omgangstonen har ændret sig i den tid, vi har
boet i Bjerringbro.
Dengang blev vi i butikkerne tiltalt med
»De«, »fru Sørensen« og »hr. Sørensen«, og
vores påklædning havde en vis indflydelse på,
hvordan vi blev betjent.
Som jeg husker det, var Bjerringbro for 50 år

siden præget af familier, der havde gamle rødder
i byen. En del af TV-serien Matador kunne have
haft Bjerringbro som idégrundlag.
Bjerringbro havde dengang – som nu – et godt
foreningsliv.
Vi blev ret hurtigt involveret i arbejdet i FDF
og Bjerringbro Kirke. I år fylder såvel kirken som
FDF 100 år. I de mange år har der været et samspil mellem kirken og FDF, og begge fødselarerne har været en del af byen og af livet i byen.
Uden Bjerringbro by var der ingen Bjerringbro
Kirke og intet Bjerringbro FDF.
Jeg håber, at byen, kirken og FDF også i årene
fremover kan samarbejde og berige hinanden.
Hovedparten af de mennesker vi lærte at kende for 50 år siden, er her ikke mere. I dag finder
vi mange af deres navne på kirkegården. Sådan
må det være. Vi er et led i en kæde. Vi modtager
fra de tidligere generationer, og vi har ansvar for
det, vi giver videre til de næste.
Summa summarum: De 50 år i Bjerringbro har
været 50 gode år.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Villy Sørensen

