Orientering om
menighedsrådsvalg – side 8

For Bjerringbro & omegn
Juni - august 2020

Vores mand i Amerika
– film om modstandskampen – side 3

Klaverkoncert med Anna Nadiryan – side 9

Kirkehøjskoledage med udflugt og foredrag
af Martin Schwarz Lausten – side 12

Nedlukning?
Mens jeg skriver disse ord, er Danmark delvist
lukket ned. Kirkerne, biografen og Gudenåhuset
har været låst af, Højskolen har sendt sine elever
hjem. Gudstjenester, film og kulturelle oplevelser har man skullet se på nettet. Så egentlig er
der mange grunde til også at lukke et fysisk trykt
kultur- og kirkeblad ned.
Vi har dog valgt at udkomme, for vi tror fortsat,
at det er vigtigt at minde hinanden om, at vi er
her. At vi har brug for hinanden, at der er et fællesskab i foreninger og omkring kirken, vi ikke
kan undvære.
Phillip Faber har på DR1 med morgensangen
gjort en indsats, hvor vi har oplevet et glimt af
det fællesskab, vi har mistet. Sangen kan noget.
Når vi synger sammen, er vi sammen.
Nok findes der i dette nummer planer og omtaler for kulturelle og kirkelige arrangementer og
2

en 3-måneders kalender for gudstjenester, men
hvad og hvor meget der gennemføres, ved vi
endnu ikke.
Vi vil derfor opfordre alle til at følge med på
hjemmesider og i ugeavisen og håber, at vi snart
kan mødes igen til samvær og fællessang, til
stærke filmoplevelser i vores biograf, til kulturelle oplevelser rundt i byen og ikke mindst til en
god snak.
Med en opfordring til at passe godt på hinanden
skal der lyde et på gensyn, og forhåbentlig kan vi
præsentere et mere fyldigt kultur- og kirkeblad
for september, oktober og november.
Finn Andsbjerg Larsen
Redaktør for kultur- og kirkebladet

Bjerringbro biograf www.bbbio.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: Erik Sønderby
2961 5421
post@bookprinter.dk
aeldresagen.dk/Bjerringbro
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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Juni
August

130
Juni 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

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

10.15 Mammen JAP

6.6

Lørdag

10.30 JAP Konfirmation
Gudenådalens Friskole

7.6

Trinitatis

10.15 GKW

10.15 JAP Mammen
Konfirmation

9.00 Hjermind KNP
10.15 Hjorthede KNP

14.6

1. s e. trin.

10.15 BBM

10.15 Mammen JAP
14.00 Bjerring JAP
Genforeningsfest

9.00 Skjern KNP
10.15 Hjermind KNP

21.6

2. s. e. trin.

10.15 GKW
Trappekaffe

9.00 Mammen KNP

10.15 Lee KNP

28.6

3. s. e. trin.

9.00 HSC

9.00 Bjerring KNP

10.15 Skjern KNP

31.5

Juli 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

4. s. e. trin.

10.15 GKW

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede KNP
10.15 Hjermind KNP

11.7

Lørdag

10.00 JAP Konfirmation
Hedemølle

12.7

5. s. e. trin.

10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP

9.00 Hjorthede JAP

5.7

KNP: Ken Nørgaard Pedersen
JAP: Jørn A. Pedersen
BBM: Bjarne Bæk Markusen

GKW: Gitte Korsholm Wamberg
HSC: Herluf Steen Christensen
ARL: Anna Rask Lauridsen
Kirkekaffe
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Gudstjenester og arrangementer – juni, juli og august 2020

19.7

6. s. e. trin.

10.15 JAP

26.7

7. s. e. trin.

10.15 Preben Salomonsen

10.15 Bjerring JAP

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

August 2019

9.00 Mammen JAP

9.00 Skjern KNP
10.15 Lee KNP
9.00 Hjermind JAP
Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

2.8

8. s. e. trin.

9.00 ARL

10.15 Mammen JAP

9.00 Lee JAP

9.8

9. s. e. trin.

10.15 GKW
Trappekaffe

10.15 Bjerring JAP

9.00 Skjern JAP

16.8

10. s. e. trin.

10.15 BBM

22.8

Lørdag

10.15 HSC
Konfirmation

23.8

11. s. e. trin.

10.15 GKW
Konf. Egeskov

27.8

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud

30.8

12. s. e. trin.

14.00 ARL
Frilufts-gudstjeneste
Ormstrup

9.00 Mammen KNP

10.15 Hjorthede KNP

14.00 Bjerring JAP
Friluftsgudstjeneste
FDF-orkester medvirker.
Konfirmandtilmelding

10.15 Hjermind KNP

10.15 Bjerring JAP
Konfirmation
Egeskovskolen

10.00 Hjermind KNP
Konfirmation
Egeskovskolen

Med forbehold pga. coronakrisen

Gudstjenester på Skovvænget – Onsdag kl 14.00
03.06

Gitte Wamberg

17.06

Jørn Andreas Pedersen

01.07

Gitte Wamberg

15.07

Ken Nørgaard Pedersen

29.07

Anna Rask Lauridsen

12.08

Kristian Nørholm

26.08

Bjarne Markussen
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Juni

1

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Mandag den 1. juni kl. 14.00
Sted: Pladsen i Egeskoven
Traditionen tro holder vi gudstjeneste i det blå
midt i det grønne. FDF kommer med musikken, og
Y's Men og Y's Menetter byder på kaffe og kage.
Hvis muligt, så medbring en klapstol.
Alle er hjerteligt velkomne.

Juni

9

Orienteringsmøde

om menighedsrådsvalg
og menighedsmøde
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00
I forbindelse med det kommende menighedsråds
valg 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:
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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:
Skjern Kirkehus, Gamle Randersvej 16,
8920 Viborg

Sognearrangementer
Juni

Genforeningsfest

14

Søndag den 14. juni kl. 13.30
Sted: Bjerring ved genforeningsstenen,
i Bjerring Kirke og på Gudenådalens Friskole
For 100 år siden blev Sønderjylland genforenet
med Danmark, og 15. juni er den dato, hvor det
blev officielt. Der blev rejst genforeningssten
mange steder i Danmark, og også her Bjerring.
Det bliver markeret med en fest, hvor vi mødes
ved den nye pavillon ved søen, hvorefter vi synger et par sange ved stenen og hører om dens tilblivelse. Derefter går vi til kirken og hører mere
om forholdene omkring genforeningen for at
slutte på Gudenådalens Friskole til et kaffebord.
Med forbehold for aflysning pga. regler i forbindelse med Corona-krisen.

Juni

Klaverkoncert
– Anna Nadiryan

18

Torsdag den 18. juni 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.

9

August

19

Kirkecafe:
»Musikken som et fælles sprog«
Onsdag den 19. august kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi byder velkommen til Lone Engsig Hvam, som
bor i Spjald og er musiklærer på »Mariebjerg«
i Vemb, som er et uddannelsescenter for unge
med støttebehov.
Musik er et »fælles sprog«, som rammer noget særligt i mange af os. Gennem musikken kan
vi finde styrke og trøst. Finde ord og stemninger,
som udtrykker det, vi bærer på, og vi kan være i

Trappekaffe
– måske på den nye trappe
Søndag den 21. juni, 12. juli og 9. august
Sted: Bjerringbro Kirke.
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et fællesskab, som rører os, skaber glæde og gør
os til en del af et fællesskab.
Det bliver en formiddag med fællessang og
et lille indblik i nogle af de oplevelser, musikken
skaber i Lones arbejde med unge med udviklingshandicaps, i hendes kor for psykisk sårbare,
besøg på plejehjem hos ældre med demens og
musikfortælling på skoler.
Kom og vær med til en musikalsk formiddag.
Alle er meget velkomne.
Kaffe & brød 20 kr.

Juni
Juni

21
21
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.

Sognearrangementer

Fælles sognestævne/friluftsgudstjeneste

August

23

Søndag den 23. august kl. 14.00
Sted: Bjerring præstegårdshave
Bjerringbro FDF Brassband medvirker ved gudstjenesten med musik og sang.
Efter gudstjenesten vil der være indskrivning
af konfirmander fra Egeskovskolen, Gudenå

dalens Friskole og Mammen Sogn og Friskole.
Derefter kaffe m.m. i konfirmandhuset.
Velkommen til et hyggeligt arrangement for
hele familien.

Børn & Gud

August

27

Torsdag den 27. august kl. 17.00
Sted: Bjerringbro Kirke
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.
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Kirkehøjskoledage

– med udflugt til Sønderjylland
26.-27. august 2020

Genforeningen 1920 – med kirkelig vinkel

Bjerringbro Kirke inviterer til kirkehøjskole, hvor
vi skal fejre 100-året for Genforeningen. Måske
bliver det en fejring af genforening på flere planer,
da vi håber at være »genforenet« med vores familier, venner og hverdag igen efter corona-krisen.
Programmet onsdag den 26/8 – fra kl. 14.00:
Dramaer og glæder ved den kirkelige genforening
Den kirkelige genforening i 1920 indeholdt både
glæder og dramaer. Hvordan kunne en kirke, som i
næsten 60 år forinden havde været tysk, med ét blive en del af den danske Folkekirke? Hvad med dens
styre, gudstjenesteordning, forholdet mellem menigheder og præster? Følgerne kan spores endnu.
Emnet belyses af Martin Schwarz Lausten, der er
teolog og professor emeritus i kirkehistorie ved
Københavns Universitet. Martin Schwarz Lausten
har skrevet en række kirkehistoriske bøger, senest
bogen: Den Kirkelige Genforening i 1920. Fore-
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dragsholderens morfar, Martin Schwarz, var først
tysk præst, så dansk folkekirkepræst i Burkal ved
Tønder. Hans skæbne inddrages i foredraget.
Senere på eftermiddagen er der sangtime med
Gitte Winding og Steffen Jungild. Vi vil synge os
ind i Genforeningen med nogle af de sange, der
blev sunget i 1920. Efterfølgende er der fællesspisning og afslutning af dagen.
Programmet torsdag den 27/8:
Heldagsudflugt til Sønderjylland.
Vi skal blandt andre møde den danske præst i
Valsbøl ved Flensborg, Alena Strelow, og i Løgum
kloster mødes vi med Matthias Alpen, der er
provst for de tyske menigheder i Sønderjylland.

Sognearrangementer

August
August

26
26

Sogneudflugt
i Mammen

August

28

Fredag den 28. august kl. 12.30
Afgang fra Mammen Parkeringsplads
Vi skal se de to kirker i Valsbøl og Løgumkloster,
og de to præster vil hver især fortælle om,
hvordan det er at være henholdsvis præst for
danskere i det nordlige Tyskland og for tyskere i
Sønderjylland. Vi spiser middag på vejen hjem på
et af de stemningsfyldte historiske spisesteder i
Sønderjylland. Nærmere detaljer følger senere.
Praktisk info:
De to dage er tænkt som en samlet pakke, da
det er tilrettelagt som et sammenhængende
program. Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Lisbeth Juhl Nedergaard, hvis det ikke er muligt
at deltage begge dage.
Prisen er ikke fastlagt endnu, men vil hurtigst
muligt blive annonceret på kirkens hjemmeside.
Tilmelding sker til kirke- og kulturmedarbejder:
Lisbeth Juhl Nedergaard.
Mail: kontor@bjerringbrokirke.dk
eller på tlf: 6122 4257.
Tilmelding senest: 7. august
Hold øje med Bjerringbro Kirkes hjemmeside
mht. pris, endeligt program og evt. ændringer
i programmet som følge af corona-krisen.

Martin Schwarz Lausten

Hvis der bliver mulighed for det, arrangerer Mammen Menighedsråd en eftermiddagsudflugt. Nærmere information kommer senere i Bjerringbro Avis.
Arrangør: Mammen Menighedsråd

August

Friluftsgudstjeneste 30
på Ormstrup Gods
Søndag den 30. august kl. 14.00
Sted: Ormstrup Gods
Minna og Niels Due Jensen åbner for en friluftsgudstjeneste i de smukke omgivelser vedbredden af Ormstrup Sø. Gudstjenesten er ved sognepræst Anna Rask Lauridsen og er fælles for
Sahl-Gullev og Bjerringbro Sogne. Hvis vejret
ikke lige er med os, flytter vi ind i jagtstuen.
Medbring selv kaffe og brød, og husk stol eller
tæppe.
Alle er velkomne!

Gudstjenester på lokal-TV
På alle søn- og helligdage holdes der gudstjeneste i Bjerringbro Kirke. Gudstjenesterne transmitteres på Bjerringbro Kabelnet, kanal 98. Så
længe kirkerne er lukket pga. Covid-19, transmitteres alle gudstjenester kl. 10.15, og ellers
følges gudstjenestelisten, som annonceres i
Kultur- og kirkebladet og på Bjerringbro Kirkes
hjemmeside.
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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
6053 8668
arl@km.dk
Mandag er fridag.

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

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

2021

30/42 eller 4, 2/51

25/41

24/41 eller 2

25/43

25/45

30/41

2022

13/5

8/5

7/5

8/5

8/5

13/51

2023

5/52 eller 4, 7/51

30/51

29/41 eller 2

30/43

30/45

5/51

, 15/5

2 eller 4

1

1

1 eller 2

3

5

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
Keld Sølvsten
4032 5297

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

Samvær og samtale
D

et har været et underligt forår. Covid-19
har sat nogle markante aftryk på hele vores
måde at være sammen på, og der har været restriktive rammer for, hvad vi har kunnet – også i
kirken.
Dåb, konfirmationer og vielser er blevet udsat. Kirkerne har været lukket og låst af. Der er
ganske vist blevet holdt gudstjenester, men det
har været uden menighed. Jo, jo, man har kunnet følge med på afstand, for gudstjenesterne
fra Bjerringbro Kirke er blevet transmitteret på
lokal-TV, og fra andre af områdets kirker er der
streamet og lagt på Facebook og hjemmesider.
Vi har også af likes og kommentarer kunnet se,
at det har appelleret til mange. Det giver anledning til eftertanke: Kan vi som kirke fremadrettet
blive bedre til at bruge de digitale medier?
Men det står samtidig klart, at de digitale
medier, herunder de såkaldt sociale medier,
ikke kan erstatte den personlige samtale og det
personlige nærvær.
»Vi er sammen, hver for sig« – sådan har vi ellers opmuntret hinanden under epidemien, hvor
vi har været nødsaget til at være adskilt. Men
netop derved er det gået op for os, at samvær
og samtale er vigtigt for vores livskvalitet. Det
er det, fordi vi er sociale væsener, og det er det,
fordi det er i samtalen, vi bliver klogere på os
selv og hinanden, klogere på livet.

Det er derfor også her ultimo april vanskeligt for mange at blive ved med at holde social
afstand. Vi har jo brug for hinanden, for venner,
familie, kolleger, kammerater, interessefæller.
Måske kunne man også have glæde af at
snakke med en præst. En præst, som ved, at et
liv også rummer afmagt, ensomhed, tro, tvivl, bekymringer, sygdom, nederlag, sorg, savn, misundelse og konflikter. En præst, som kender til de
eksistentielle og trosmæssige udfordringer, som
et liv kan rumme.
Den eksistentielle samtale, sjælesorg, sygebesøg og hjemmealtergang har altid været en
væsentlig del af det at være præst. Din præst vil
gerne være en samtalepartner om stort og småt,
og tro nu ikke, at præstens ører vil falde af, hvis
du fortæller … for jeg kan godt betro dig, at det
har jeg aldrig oplevet.
Det er i samtalen, vi bliver klogere på os selv
og hinanden, og i samtalen med din præst kan
du dertil møde et andet perspektiv, der giver
rum for at se sit liv i lys af en kærlighed af en
anden verden.
Og har du den seneste tid ikke mødt din
præst på gågaden eller i Hallen, så kan du jo
ringe, sende en sms eller skrive en mail. Det kan
føre til en god og livsbekræftende samtale.
Bjarne Markussen

