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September - november 2019

100-års
jubilæumsfest
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100 salmer – syng-sammen
ved Morten Skovsted
– side 13

Jutlandia Saxofonkvartet
– side 16
Foto: Gitte Korsholm Wamberg

Alting har en tid

I

skrivende stund er sommerferien lige rundt
om hjørnet. Her i huset er det noget, som vi
alle ser frem til, det tror jeg, at de fleste kan nikke genkendende til. Når sommeren er gået på
hæld, melder hverdagen sig igen. Sommeren
er nydt med alt, hvad den indebar; varme dage,
brune ben med myggestik, bål, masser af rutsjebaner, tid til venner og tid til at være familie.
Herefter melder hverdagen sig igen. Det bliver
godt at se de andre i børnehave og skole igen,
men der melder sig også udfordringer, der kan
være svære at tackle.
Hos mange familier er der nogle, som skal starte på noget nyt. Her i familien taler vi om et nyt
klassetrin. I jobbet er der sagt ja til andre udfordringer.
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Det kan være svært at forholde sig til den nye
situation, for man ved jo ikke helt, hvad det er,
endnu. Det kan føles meget svært, hvis det ikke
er et valg, som man selv har taget.
Alting har en tid
I Prædikerens Bog, kapitel 3, finder jeg hjælp.
Gud fortæller mig, at der er en tid til alt.
Præd. 3, 1: »Alting har en tid, for alt, hvad der
sker under himlen, er der et tidspunkt.« Jeg kan
gå en usikker tid i møde, men jeg ved, at det er
okay. Jeg er ikke alene. Der er en tid til alt, og
Gud er med mig.
Berit Stæhr Gregersen
Foto: Jon Tyson, unsplash.com

Bjerringbro biograf www.bbbio.dk

Kommende
Kommende film:
film:

Ser du
du månen
månen
Ser
Daniel

Løvernes Konge
Konge
Løvernes

Jagt
Jagt sæson
sæson

Valhalla
Valhalla

Kollision
Kollision

Månedens film:
DOWNTOWN ABBEY

Så kan du godt pudse sølvtøjet og sætte krystalglassene og de syvarmede lysestager på bordet, for her i
efteråret kommer den længeventede Downton Abbeyfilm i vores lokale biograf. Filmen er sat til at foregå i
1927, og der bliver pludselig travlt på godset, da George V og dronning Mary inviterer sig selv på frokost, så
den nu ellers pensionerede butler Carson bliver hentet
tilbage til godset for at få styr på tropperne inden det
fornemme besøg.

Biografens andre tilbud:
Babybio
Formiddagsbio
Babybio
Formiddagsbio
Hvis man
man hellere
hellere vil
vil ii biografen
biografen
Hvis
om
formiddagen,
så
er
der
om formiddagen, så er der
forestilling
sidste
onsdag
kl. 10
10
forestilling sidste onsdag kl.
fra september
september til
til april.
april. Her
Her vises
vises
fra
en
speciel
udvalgt
film.
en speciel udvalgt film.
Oasen lejer
lejer ofte
ofte filmsalen
filmsalen til
til
Oasen
egne forestillinger - dette kan
egne
forestillinger - dette kan
gøres af alle foreninger, virkgøres af alle foreninger, virksomheder m.fl.
somheder m.fl.

Småbørnsforældre
Småbørnsforældre har
har mumulighed
for
en
tur
i
biografen
lighed for en tur i biografen
sidste
sidste fredag
fredag hver
hver måned
måned kl.
kl.
10.00.
Filmen
vises
med
lav
10.00. Filmen vises med lav
lyd
lyd og
og lidt
lidt lys
lys ii salen.
salen. BarneBarnevognen
kan
stå
i
biografens
vognen kan stå i biografens
mødelokale under opsyn, og
mødelokale under opsyn, og
der er faciliteter til at skifte ble.
der er faciliteter til at skifte ble.
Følg program på Facebook.
Følg program på Facebook.

Filmklubber
Filmklubber

BroBiffen
BroBiffen er
er en
en filmklub
filmklub for
for
børn
i
7-12
års
alderen.
børn i 7-12 års alderen.
BBFilmklub
BBFilmklub viser
viser de
de gode
gode film,
film,
der
der ikke
ikke er
er plads
plads til
til ii den
den alminalmindelige
delige biograf.
biograf.
Se
mere
Se mere på
på hjemmesiderne
hjemmesiderne
www.brobiffen.dk
www.brobiffen.dk
www.bbfilmklub.dk.
www.bbfilmklub.dk.

For aktuelt filmprogram og billetreservering kontakt:
For aktuelt filmprogram og billetreservering kontakt:

Bjerringbro Biograf i Gudenåhuset
Bjerringbro Biograf i Gudenåhuset

www.bjerringbrobiograf.dk ● info@bjerringbrobiograf.dk ● telefon: 35 11 59 59
www.bjerringbrobiograf.dk ● info@bjerringbrobiograf.dk ● telefon: 35 11 59 59
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Arrangementer i Gudenåhuset
Arrangementer i Gudenåhuset
Søndag d. 1 september kl. 19.30
”The Sound of Music for two”
Søndag
d. ”Toner
1 september
kl.der
19.30
Duoen
af Guld”,
består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær,
”The præsenterer
Sound of Music
forkendte
two” og elskede melodier fra musicalen ”The Sound of Music”.
alle de
Duoen ”Toner af Guld”, der består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær,
præsenterer
de kendte
melodier fra musicalen ”The Sound of Music”.
Entré: 75alle
kr. inkl.
bobler og
og elskede
kransekage
Entré: 75 kr. inkl. bobler og kransekage

Torsdag d. 12. september kl. 19.00
Besøg af strikkerebellen Mette Larsen.
Torsdag
d. Larsen
12. september
kl.det
19.00
Mette
praktiserer
hun kalder grænseløs strik. En strikkeform
Besøg
af
strikkerebellen
Mette
Larsen.
uden opskrifter, hvor kreativiteten
og fantasien flyder frit.
Mette Larsen praktiserer det hun kalder grænseløs strik. En strikkeform
udenEntré:
opskrifter,
fantasien
30 kr.hvor
inkl. kreativiteten
kaffe og kage.ogMedarr.:
LOFflyder
, SI-KIfrit.
garn og Helse.
Entré: 30 kr. inkl. kaffe og kage. Medarr.: LOF , SI-KI garn og Helse.

Lørdag d. 28. september kl. 14.00
Forfattereftermiddag med norske Anne B. Ragde.
Lørdag
28. september
kl. 14.00Anne B. Ragde i samtale med cand.mag. i litteratur
Dend.poulærer
norske forfatter
Forfattereftermiddag
norske
Anne Berlinerpoplerne
B. Ragde.
Charlotte Kastberg med
Kæseler
om serien
og hendes øvrige
forfatterskab.
forfatterskab.

Den poulærer
norske
forfatterforegår
Anne B.påRagde
forfatterskab.
Samtalen
danski samtale
og norsk.med cand.mag. i litteratur
Charlotte Kastberg Kæseler om serien Berlinerpoplerne og hendes øvrige
forfatterskab.
foregår
på dansk og norsk.
Entré: 100Samtalen
kr. inkl. kaffe
og kage.
Entré: 100 kr. inkl. kaffe og kage.

Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00
Kim Larsen - de tidlige år
Onsdag
2. oktober kl.i sin
19.00
Medd.udgangspunkt
nye bog, ”Kim Larsen. Mine unge år”, fortæller Jens
Kim Larsen
de
tidlige
år
Andersen om den folkekære
musikers farverige liv, der endte så brat i efteråret
Med 2018,
udgangspunkt
sin nyeog
bog,
”Kim
Larsen. Mine
år”, fortæller
Jens
inden Kimi Larsen
Jens
Andersen
havdeunge
færdiggjort
den store
Andersen
om den folkekære
musikers
erindringsbog,
de var i gang
med. farverige liv, der endte så brat i efteråret
2018, inden Kim Larsen og Jens Andersen havde færdiggjort den store
erindringsbog,
gang og
med.
Entré: 100 de
kr. var
inkl.i kaffe
kage
Entré: 100 kr. inkl. kaffe og kage

Onsdag d. 16. oktober kl. 10.00
Børneteater ”Lene og Lillebror”
Onsdag
d. 16.
oktoberpræsenterer
kl. 10.00 den originale Lillebror- dukke i selskab med Lene,
Teater
Vestvolden
Børneteater
som bliver”Lene
spilletog
af Lillebror”
skuespiller Lene Hummelshøj.
Teater Vestvolden præsenterer den originale Lillebror- dukke i selskab med Lene,
som Entré:
bliver spillet
af skuespiller
30 kr. Alder:
4-7 år. Lene Hummelshøj.
Entré: 30 kr. Alder: 4-7 år.
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Arrangementer i Gudenåhuset
Lørdag d. 2. november kl. 14-16
Bag om kunsten
- med Kunstforum Viborg
Med ord og billeder fortæller medlemmer af Kunstforum Viborg om
deres værker. Værkerne kan ses i
Viften fra kl. 13. Fri entré men tilmelding nødvendig på viborgbib.dk.
Medarr.: Bjerringbro Kunstforening

Tirsdag d. 19. november kl.19.30
Skibssætningerne ved Vejerslev
Museumsdirektør Mads Kähler
Holst fortæller om de sensationelle fund fra jernalderen. Entré: 50 kr.
inkl. kaffe/the.
Medarr.: Bjerringbro Folkeuniversitet

Nørgaards højskole | www.nrgaard.dk

REPAIR-FESTIVAL
på Nørgaards Højskole

LØRDAG d. 14. September.
Festivalen er åben for alle.
Se mere på hjemmesiden: nrgaard.dk
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Højskoleforeningen

Højskoleaftener efterår 2019
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 12. SEPTEMBER KL. 19.30

Foredrag med BERTEL HAARDER
- politik er også kultur og humor

Siden 1901 har ingen været minister i længere tid end
Bertel Haarder, der bl.a. har været undervisningsminister
i 15 år. Den lange politiske karriere har aldrig afholdt ham
fra at skabe overskrifter med farverige historier om alt
andet end skrivebordsarbejdet på Christiansborg.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 19.30

Foredrag med FLEMMING SANGGAARD
- mød Falkemanden fra Alene i vildmarken

Vinder af ”Alene i vildmarken”, Flemming Sanggaard,
inviterer alle med på sit vilde eventyr: 60 dage alene i
vildmarken. Dette er den spændende, underholdende og
ærlige historie om Falkemandens deltagelse i verdens
enkleste konkurrence: Bliv længst og vind.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 19.30

Foredrag med CHRISTIAN MOGENSEN
- den digitale ungdom

I sit foredrag kredser Christian Mogensen om det sociale
internet og kigger de digitale medier efter i krogene.
Hvor går grænserne for tid og tilstedeværelse, og er der
forskel på om det er kattevideoer eller Fortnite, som ruller
over skærmen? Humor, videnskab og erfaringer bruges til
at forklare, hvad der fænger ved Youtube, Snapchat etc.
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
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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September
November
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September 2019

Bjerringbro

01.09

11.s.e. trin

10.15 Biskop Henrik
Stubkjær
100-års jubilæum og
frokost

08.09

12.s.e. trin

10.15 GKW

15.09

13.s.e. trin

22.09

14.s.e. trin

24.09

Tirsdag

26.09

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud

29.09

15.s.e. trin

10.15 GKW Høst
Frokost

9.00 Mammen JAP

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern
9.00 Lee KNP

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP
Alkoholfri nadver

9.00 Hjermind KNP
10.15 Skjern KNP

9.00 HSC

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP Høst
Kirkekaffe

19.00 Hjermind KNP Taizé

10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP Høst
Kirkepizza

9.00 Hjorthede KNP
Sogneudflugt

17.00 Mammen JAP
Gud, børn, pizza

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

9.00 Bjerring KNP

10.15 Hjermind KNP Høst

GKW: Gitte Korsholm Wamberg
HSC: Herluf Steen Christensen
Kirkekaffe

Gudstjenester og arrangementer – september, oktober og november 2019

Oktober 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP
Alkoholfri nadver

10.15 Lee KNP Høst

06.10

16.s.e. trin

10.15 GKW

10.10

Torsdag

19.00 Martin Eskesen
IM Altergangsgudstjeneste

13.10

17.s.e. trin

9.00 HSC

10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede JAP

20.10

18.s.e. trin.

10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP

9.00 Lee JAP

27.10

19.s.e. trin.

10.15 GKW BUSK
Frokost

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP BUSK

19.00 Hjorthede KNP Taizé

November 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

03.11

Alle Helgen

10.15 BBM

10.15 Mammen JAP
Alkoholfri nadver
19.00 Bjerring JAP
Lysgudstjeneste

9.00 Skjern KNP
10.15 Hjermind KNP

10.11

21.s.e. trin.

9.00 GKW

9.00 Mammen KNP

17.11

22.s.e. trin.

10.15 HSC
Trappekaffe

21.11

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud

24.11

Sidste. s.
i kirkeår

10.15 BBM

27.11

Onsdag

17.00 GKW
Fredslys-gudstjeneste

10.15 Bjerring JAP

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP
Minikonfirmand afslutning

10.15 Skjern KNP
9.00 Hjermind JAP

19.00 Lee KNP
Taizé
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Bjerringbro Kirke 100 år
Program
14.00: Forskellige legeaktiviteter for børn
– KOM og se hoppekirken og prøv den store
rutsjebane fra toppen af kirketårnet. Ved siden
af kan du gribe ud efter flyvende flødeboller,
ride på rodeotyren eller kaste en bold ind i
løvens åbne gab.
14.00: Plant et træ i kirsebærlunden, sponsoreret af byens borgere.
14.00: Musikalsk underholdning ved elever fra
Bjerringbro Gymnasium.
14.00: Rappelling ned ad kirketårnet ved FDF
i Bjerringbro.

Fredag den 30. august

14.45: Kirkekaffe og lagkage for ALLE.

Open By Night/vinfestival i Bjerringbro
MØD BJERRINGBRO KIRKE

15.15: Fællessang i teltet ved Ken Nørgaard
Pedersen – præst i Hjermind og Lee-HjorthedeSkjern sogne.

Bjerringbro Kirke deltager i Bjerringbro Open
By Night i forbindelse med 100-års jubilæumsweekenden.
Kom og hør mere om alle aktiviteterne i forbindelse med kirkens runde dag. Du kan også
deltage i en konkurrence, hvor vinderne vil få 2
billetter til koncerten med Die Herren lørdag den
31. august.
Du finder os på torvet.

Lørdag den 31. august
I eftermiddagens program er der aktiviteter for både børn og voksne, og der vil derfor foregå flere aktiviteter på det samme
tidspunkt.
13.00: Trylleshow og bugtale for børn og voksne
ved Hans Jørgen Østerby.
10

16.30: Underholdning ved FDF Bjerringbro Brass
Band. Efterfølgende er der spisning for ALLE i
teltet. Pris: 30 kr. Børn under 14 år gratis.
19.30: Koncert ved Die Herren i Bjerringbro Kirke
(Dørene åbnes kl. 19.00).

Søndag den 1. september
10.15: Festgudstjeneste i Bjerringbro Kirke med
deltagelse af biskop Henrik Stubkjær og kirkens
præster. Der vil være musikindslag.
12.00: Kirkefrokost og festligt samvær i teltet
ved kirken.
15.30: Afslutning.
Tilmelding til kirkefrokost på tlf. 8668 4048 eller
på mail til bjerringbro.sogn@km.dk.

Sognearrangementer

Fællessang i teltet

Ken Nørgaard Pedersen synger og spiller bl.a.
sange fra Højskolesangbogen og populære
klassikere, som mange af os kender og elsker at
synge med på. Kom og vær med i et syngammen-fællesskab.

Musikalsk underholdning

Musikelever fra Bjerringbro Gymnasium underholder med musik i teltet. Eleverne går til daglig i 3.g
og har musik i deres studieretning. Programmet vil
byde på noget for enhver smag – med et repertoire indenfor pop/rock-genren, hentet fra både den
nyere danske musikscene og fra udlandet.

Trylleri og bugtale

Hans Jørgen Østerby og Jack – et lidt umage par.
De optræder med en dejlig blanding af trylleri, bugtale, sang og musik, fortællinger fra Bibelen, drama, gags og gøgl.
Tag din mor og far i hånden og få en sjov oplevelse.

Underholdning ved brass band

Kom og oplev FDF Bjerringbro Brass Band i festteltet. Musikalsk underholdning på højt niveau.
Orkesteret har eksisteret i mere end 50 år, og det
består af velspillende musikere i alle aldre. Kig
endelig inden for i festteltet og få en god musikalsk oplevelse.

Jubilæumsgaver til Bjerringbro Kirke

Nedstigning fra himmelhøjderne

Ét af dagens mange »højdepunkter« bliver
rappelling ned ad det 100 år gamle kirketårn.
Alle modige og forvovne får denne dag mulighed
for at begive sig ned ad kirketårnet (på udvendig
side) i »stram snor« under kyndig vejledning af
FDF Bjerringbro. Gå ikke glip af denne spændende udfordring, som foregår mellem kl. 14 og 16.

I forbindelse med jubilæet er der oprettet en jubilæumskonto, og de, der ønsker at bidrage med
en gave til kirken, kan indsætte et beløb på denne konto.
Midlerne på jubilæumskontoen er øremærket
udelukkende til brug for udsmykning i kirken og
på kirkegården.
Jubilæumskontoen har kontonummer: 2331
3603 214 586.
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September

15

Kirkecafé

September

18

Frede Møller:
»Når klokken kalder«
Onsdag den 18. sept. kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi får denne formiddag besøg af tidligere sognepræst i Hinge og Vinderslev, Frede Møller, som til
daglig bor i Ans. Frede Møller vil fortælle om sit
liv, virke og kald igennem 45 år.
Formiddagen vil også indeholde et indslag
med salmemelodier.
Kaffe og brød 20 kr.

Høstgudstjeneste
Søndag den 15. sept. kl. 10.15 med kirkekaffe
Sted: Mammen Kirke
Der er indsamling til kirkelige og humanitære
organisationer.
September
September

15
19

Taizé-gudstjenester:
Søndag den 15. sept. kl. 19 i Hjermind Kirke
Søndag den 27. okt. kl. 19 i Hjorthede Kirke
Søndag den 24. nov. kl. 19 i Lee Kirke
Vi fortsætter med at holde både Taizé-øveaftener og Taizé-gudstjenester. Mange har været glade for disse aftener, hvor vi har haft mulighed
for gennem ro, flerstemmig meditativ sang og
reflektion at fordybe os i troen. Alle er velkomne,
og man behøver ikke at være god til at synge for
at være med.
Se mere om Taizé på hjemmesiden:
http://www.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk

September

Udflugt til Fur

22

Søndag den 22. sept. kl. 9.00
Sted: Hjorthede Kirke og Fur
Vulkaner på Fur? Jo – det er bare længe siden.
Det helt unikke moler har bevaret fund i verdensklasse om, hvordan vulkanerne i tidernes
morgen udryddede de store dyr. Udflugten til Fur
handler om naturen i et langt tidsperspektiv.
Vi begynder dagen med gudstjeneste i Hjorthede Kirke kl. 9.
Når vi nærmer os udflugten, kan hele programmet ses på www.hjorthedekirke.dk .
Pris: 100 kr. pr. person. Børn deltager gratis.
Tilmelding til Ketty på tlf.: 4035 6305 og til Ken på
mail: knp@km.dk
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Sognearrangementer

September

Høstgudstjeneste 22
Søndag den 22. sept. kl. 10.15 med kirkefrokost
Sted: Bjerring Kirke
Der er indsamling til kirkelige og humanitære organisationer.

Sogneaften

September

September

25

24

»100 Salmer« – hvad er en god salme?
ved Morten Skovsted
Syng sammen og bliv klogere sammen
Onsdag den 25. sept. kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Folkekirken har en fantastisk salmeskat, men
også en levende tradition for stadig at skrive nye
salmer. I 2016 udkom et salmebogstillæg med
100 nyere salmer.
Sognepræst Morten Skovsted, der står bag
salmenetværket ›Syng Nyt‹ og ›Salmedatabasen‹,
var formand for den redaktionsgruppe, der har
udvalgt de 100 salmer. Morten vil fortælle lidt
om redaktionsprocessen og udvælgelsen af de
100 salmer og forsøge at besvare spørgsmålet:
Hvad er en god salme?
Bjerringbro Kirke købte 100 eksemplarer af
›100 Salmer‹ i år, og denne aften finder vi dem
frem igen. Velkommen til et foredrag og en sang
aften, hvor vi skal stifte bekendtskab med en
række nyere salmer og salmedigtere. Vi skal synge salmer, tale om dem, høre anekdoter om dem
og se dem i deres store sammenhæng.
Kaffe og kage: 40 kr.

Gud, Børn og Pizza
Tirsdag den 24. sept. kl. 17.00
Sted. Mammen Kirke

Vi prøver igen her i efteråret med en børnegudstjeneste i Mammen med pizza bagefter i Menighedshuset.
Det bliver også en optaktsgudstjeneste for
minikonfirmanderne fra Mammen Fri og Gudenådalens Friskole
September
September

Børn & Gud

26
21

Torsdag den 26. sept. kl 17.00 med hø og høst
Torsdage den 21. nov. kl. 17.00 med julestemning
Sted: Bjerringbro Kirke
En fælles oplevelse for hele familien
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.
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September

September

Høstgudstjeneste 29

Høstgudstjeneste 29

Søndag den 29. sept. kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirke

Torsdag den 29. sept. kl. 10.15
Sted: Hjermind Kirke

Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, hvor
taknemmeligheden er i centrum. Vi markerer
høsttiden med en pyntet kirke, og vi synger de
kendte høst- og efterårssalmer. Efter gudstjenesten vil der være frokost i kirkecenteret.
Frokost 40 kr., 10 kr. for børn.

Menighedsrådet indbyder til høstgudstjeneste
i Hjermind Kirke. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært for et lille traktement

Oktober

Tubakoncert

1

Tirsdag den 1. okt. kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirke
Når tubaspilleren Ole Simonsen, Viborg, giver
koncert, er der brug for et stort kirkerum som i
Bjerringbro. Musik for tuba er dog ikke kun kraftig, men kan også være ret stille og blid. Dette vil
kunne erfares denne aften, hvor organist Steffen
Jungild akkompagnerer i musik af C.S. Lang, Gordon Jacob, Lennon & McCartney og Carl Nielsen
og selv spiller passende orgelmusik ind imellem.
Der er fri entré.

Kirkecafé

»Fra Grundtvig til Kim Larsen«

Oktober

2

Onsdag den 2. okt. kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi får denne formiddag besøg af Birgitte Hansen,
som vil tage os med på en musikalsk tidsrejse.
»Velkommen i den grønne lund,« »Er lyset for
de lærde blot,« over Carl Nielsens smukke melodier som: »Jeg ved en lærkerede« til 30’ernes
sang om Larsen, hvor det sku’ vær’ så godt, og så
er det faktisk skidt. Tidsrejsen slutter med nyere sange af Benny Andersen, Jens Rosendahl og
selvfølgelig Kim Larsen.
Med en baggrund som højskolelærer på
Grundtvigs Højskole, Frederiksborg, Gerlev
Idrætshøjskole og Ryslinge Højskole, samt 15 år
som forstander på Skælskør Folkehøjskole, har
Birgitte Hansen gennem mange år siddet ved klaveret og formidlet højskolesange i ord og toner.
Kaffe og brød 20 kr.
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Sognearrangementer
Oktober

Sogneudflugt

4

En sten kan fortælle en historie.
En god sten kan fortælle mange historier.
Fredag den 4. okt. kl. 14.15
Sted: Afgang fra Mammen Parkeringsplads over
for kirken kl. 14.15
Vi kører i private biler ud til stenkunstner Jørgen
Glud, som vil vise rundt og fortælle om sin stenkunst. Menighedsrådet sørger for kaffe og brød.
Pris 15 kr.

Oktober

23
Fortælleaften
med Lise Marie Seidelin
Onsdag den 23. okt. kl. 19.00
Sted: Skjern Kirke
Til sæsonstart for ungdomsklubben Mimers Brønd
har vi inviteret fortælleren Lise-Marie Seidelin
fra Odense Bys Museer. Vi vil sprede glæden ved
klubben og invitere alle til aftenen, både medlemmer og besøgende, voksne og elever.
Mimers Brønd er en klub for elever i 4.-9. klasse med drama og film, bål og natur, madlavning,
kunst og guitarsang. Den drives af Lee-Hjorthede-Skjern-kirkerne i samarbejde med Nørreåskolen. Kom med den aften og mærk suset af lyst og
læring. Læs mere på: ungdomsklubben-mimers.dk

Oktober

Sogneaften

9

Benjamin Kobborg:
»Må man tage livet
af sig selv, mor?«

Onsdag den 9. okt. kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Gennem en personlig fortælling om moderens
selvmord tages tilhørerne med igennem sorg,
smerte og vrede.
Hvordan lever man videre i en virkelighed,
hvor selvmord pludselig er en mulig vej? Og
hvordan sikrer man, at det ikke bliver ens egen?
Hvad siger man til familien, sine børn, venner og
kolleger?
Hvordan forliger man sig med at være blevet
efterladt uden mulighed for at sige farvel?
Hvordan påvirker selvmord troen, livet, mennesker og Gud?  

Oktober

27

BUSK – at være
stjerne for hinanden
Søndag den 27. okt. kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
BUSK er en familiegudstjeneste, som udføres og tilrettelægges af kirkens medarbejdere sammen med
børn og unge fra FDF og
KFUM&K. Kom og hør, hvordan vi kan være stjerner for
andre, og hvordan vi kan se
dem, der er stjerner for os!
Efter gudstjenesten er der frokost i kirke
centeret. Frokost 40 kr., 10 kr. for børn.
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Kirkecafé

November

6

Open Doors Danmark
Onsdag den 6. nov. 2019 kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Oktober

Koncert med
saxofonkvartet

27

Søndag den 27. okt. kl. 16.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Jutlandia Saxofonkvartet blev dannet i 1996 i
Århus og spiller årligt mange koncerter med et
bredt repertoire. Kvartetten har for nylig været
på turné i Argentina. Der er derfor bl.a. argentinsk musik på programmet denne eftermiddag.
Fri entré.  

Vi byder velkommen til Golriz Ghozati, som er
souschef i Open Doors Danmark. Hun kom til
Danmark som 10-årig og konverterede tre år senere fra islam til kristendommen.
I Danmark har vi religionsfrihed, en frihed
75% af verdens kristne ikke har. Open Doors
støtter forfulgte kristne i hele verden med bibler, nødhjælp, mikrolån og advokathjælp.
Kaffe og brød 20 kr.

Oktober

BUSK-gudstjeneste

28

– (Børn, Unge, Sogn, Kirke)

November

Søndag den 27. okt. kl. 10.15
Sted: Mammen Kirke

Sangaften

Familiegudstjeneste i Mammen Kirke med temaet om at være »Stjerne for hinanden«
November

1

Besøg hos den
lutherske kirke i Tanzania
Fredag den 1. nov. kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus, Mammen Byvej 66
Jørgen Lindgaard fortæller og viser billeder fra
en spændende tur til Tanzania.
Kaffe á 15 kr. til medbragt brød.
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7

med Ken og Kresten                                       

Torsdag den 7.nov. kl. 19.00
Sted: Hjermind Kirke og Forsamlingshus
Sognepræst Ken Nørgaard holder igen i år sangaften. Ken lægger op til en festlig aften med fællessang krydret med sine anekdoter om bl.a. tro, musik og sit eget liv. I år vil bassist og præst Kresten
Thue Andersen deltage med sin kontrabas. Der bliver også tid til at hvile stemmebåndene, når Ken
og Kresten m.fl. synger/spiller nogle sange selv.
Efter en times tid i Hjermind Kirke fortsætter
vi i Hjermind Forsamlingshus 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!

Sognearrangementer
November

»Lyset dog sejrer!«

29

Fredag den 29. nov. kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus, Mammen Byvej 66
November

Sogneaften

12

Sørine Godtfredsen: »Fra sportsjournalist
til sognepræst med tilknytning til tidehverv«

En fortælling om advent ved pastor Bent Ole Pedersen
Vi serverer kaffe og æbleskiver. Kaffe 15 kr.

Tirsdag den 12. nov. 2019 klokken 19.30
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Sørine Godtfredsen er sognepræst, debattør,
journalist og forfatter til flere bøger.
Entré inkl. kaffe og brød 40 kr.
November

Adventseftermiddag

20

Onsdag den 20. nov. kl. 14.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Årets adventseftermiddag vil traditionen tro stå i
hyggens og julens tegn. Vi vil bl.a. synge nogle af
juletidens mange dejlige sange/salmer, ligesom
der i dagens anledning vil blive læst en julehistorie samt serveret gløgg, æbleskiver og lagkage.
Kaffe og brød 20 kr.
November

Fredslysgudstjeneste

27

Onsdag den 27. nov. kl. 17.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Fredslyset er budskabet fra Betlehem om »fred på
jorden« – et lys for fællesskab, – et lys for forståelse – et lys for venskab, – et lys for tolerance – et lys
for nødlidende. Ved kirken modtager sognepræst
Gitte Wamberg kl. 17 Fredslyset og tænder alterlysene med det. Kirkens kor og børnekor medvirker.

Sognerejse til Israel
Der arrangeres en sognerejse til Israel d. 23.30. okt. 2020 med Susanne og Bjarne Markussen
som rejseledere og Unitas Rejser som teknisk
arrangør. Rejsen tager afsæt i Bjerringbro Sogn,
men den er åben for alle, der ønsker at deltage.
Rejsen vil føre os til landet, hvor bibelhistorien
bliver til konkrete steder, og hvor vi bogstaveligt
talt vil gå i Jesu fodspor. Rejsen fører os til Oliebjerget, Grædemuren, Tempelpladsen, Getsemane Have, Betlehem, Nazareth, Kapernaum og
mange andre steder. Vi skal bo lige ned til Genesareth Sø, og i Jerusalem vil vi bo lige udenfor
Damaskusporten i gå-afstand til de store seværdigheder.
Vi vil naturligvis også opleve det moderne Israel og de politiske og religiøse konflikter, der
præger landet – og vi får et indtryk af det jødiske
folks historie.
Rejsen vil blive forberedt med 3 sogneaftener.
Det endelige program er ikke færdigt endnu,
så dette er blot en appetitvækker, så interesserede kan sætte kryds i kalenderen.
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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

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
hsc@km.dk

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

30/42 eller 4, 2/51

25/41

24/41 eller 2

25/43

25/45

30/41

Bjerringbro Kirke, 2Bjerring Kirke, 3Mammen Kirke, 4Hjermind Kirke, 5Lee-Hjorthede-Skjern Kirker
(Egeskovskolens konfirmander fordeles efter hvilket sogn de bor i). Pga. eventuel sammenlægning af udskolingen på Egeskov – og Bøgeskovskolen kan der endnu ikke oplyses konfirmationsdatoer for 2022 og frem.
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
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

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 | 5.300 stk.

34 og 47.

9912 8331 mellem kl. 16-19.
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Eftertanke

Tanker om morgensang
Man bli’r »glad i låget« af at synge i Viften

Med afsæt i Højskolesangbogen har der i mange
år været stærke sangtraditioner på landets frie efter-og højskoler, i mange kirker og i foreningslivet.
Her i de senere år har sangfællesskaber fået
en opblomstring. Fællessangen har nærmest
været luftbåret, og svævet fra by til by, til caféer,
arbejdspladser og studiesteder. Sangkulturen har
grebet os, og lysten til at synge har bredt sig som
ringe i vandet.
Der er ligesom skabt en bevidsthed om fællessangens styrke. Deri også den sociale gevinst i at
mødes og synge i fællesskab med andre.
Det er også et godt eksempel, at sangen giver
os en glæde, som vi kan dele på tværs af vores
ellers så skarpe religiøse og politiske skillelinjer.
Ja, sangen har også fået vinger her i Bjerringbro, takket være den kolossale opbakning til vores
månedlige morgensang i Viften.
Efter at have læst et redaktionelt indslag i en
avis om fællessangens værdier, modnedes tanken
om, at dét må vi da kunne lave her i Bjerringbro.
Bjerringbro Bibliotek tilbød straks Viften. Stedet er som skabt til at rumme mennesker til morgensang, og der stod sandelig også et skønt flygel
på stedet.
Så skulle der findes en pianist. I mit netværk
fandt jeg Minna Herløv, som jeg inviterede på
kaffe og spurgte hende: Vil du spille? Minna kvitterede med et stort JA.
Til morgensang og socialt fællesskab hører en

god kop kaffe til. Og straks sprang Marianne Asp
og Else Marie Sørensen til og tilbød at hjælpe
med det praktiske. Senere kom flere hænder til.
Grundfos Jubilæumsfond skænkede os højskolesangbøger, så alt var nu klappet og klar til
morgensang i Viften.
Glæden var stor. Den 7. september 2018
oprandt dagen for den første morgensang i Viften.

Man kan ikke synge fællessang alene

Vores forventninger blev indfriet godt og vel.
Da sæsonen sluttede til vores morgensang i april,
havde i alt 1200 glade morgensangere gæstet
Viften.
Vi har sunget om landet fra kyst til kyst. Vi har
pløjet os igennem Højskolesangbogen og løftet
den op på sangens vinger.
Til fællessangen er der ingen kor eller optagelsesprøver. Deltagerne til vores morgensang møder
op med den stemme som Vor Herre har udstyret
dem med, og så kan det jo ikke være bedre.

Kunne du også tænke dig at blive »glad
i låget«, så kom bare.

Den nye sæson med morgensang i Viften begynder fredag den 6. september klokken 09.00
Jens Ole Pedersen

