Børn og Gud
– Gudstjeneste
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Juleaften
11 gudstjenester
– se tidspunkter på side 8

Før frosten – aktuel biograffilm
– side 3

Klezmorkester – Lee Kirke
– side 13

Bjerringbro biograf www.bbbio.dk

Kommende film:

Peddersen og
Findus

Grinchen

A Star is Born

Green Book

Second Act

Månedens film:
FØR FROSTEN

Hvem ringer klokkerne for?
K

lokkeklangen fra kirkens tårn lyder ofte ud
over Bjerringbro by og melder om glæder og
sorger. Der ringes til bisættelser, og der kimes til
vielser. Der ringes om morgenen og om aftenen
som en markering af arbejdsdagens b
 egyndelse
og slutning. Og så ringes der for at kalde til gudstjeneste om søndagen. Klokken ringer for at få
os til at standse op i en travl hverdag. Den ringer
for at minde os om, at der midt i vores verden er
en sandhed og virkelighed, der er større, end vi
kan forstå med vores forstand og logik; at Gud er
der for os.
Om få uger ringer kirkens klokke julen ind, og
lyden af fest og glæde breder sig i de fleste, når
de på vej til kirke hører den muntre kimen fra

tårnet. Det er, som om julens glædelige budskab
allerede når os, mens vi stadig er på vej til kirken
og hører klokkens klang. Så mærker vi for alvor,
at det er blevet jul, og følelsen af at sidde i den
tætpakkede kirke og synge de kendte julesalmer
sammen med hundreder af andre, er noget helt
særligt. Ved årsskiftet ringer klokken for at hilse
det nye år velkommen. Vi ved ikke, hvad det vil
bringe, men sikkert er det, at klokkeklangen året
igennem vil melde om glæde og sorg og stadig
kalde os sammen til gudstjenester ...
Gitte Korsholm Wamberg,
præst i Bjerringbro Kirke.

Jesper Christensen i gribende og stærk rolle som bonden, der indgår en skæbnesvanger pagt
Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede,
og med udsigten til endnu en hård vinter står bonden
Jens overfor et ubærligt valg. Hvis familien skal overleve
vinteren, tvinges han til at indgå en pagt med storbonden på den nærliggende gård og gifte sin datter Signe
bort. Spørgsmålet er, hvor meget Jens vil ofre for at
redde sine børn?

Biografens andre tilbud:
Formiddagsbio

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

Babybio

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

Filmklubber

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

For aktuelt filmprogram og billetreservering kontakt:

Bjerringbro Biograf i Gudenåhuset
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www.bjerringbrobiograf.dk ● info@bjerringbrobiograf.dk ● telefon: 35 11 59 59
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Gudenåhuset. Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus | viborgbib.dk

Arrangementer i Gudenåhuset

Fredag d. 7. december. kl. 16.30
Årets hyggeligste juleforestilling
”Nissen der gerne ville være berømt”
Alder: 4-9 årige og deres voksne
Entré: 30 kr. pr. person

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30
”Var trælle kilden til bronzealderens rigdom?”
Spændende historisk foredrag med arkæolog
Martin Mikkelsen
Éntre: 50 kr. inkl. kaffe/the
Medarr.: Bjerringbro Folkeuniversitet

Arrangementer i Gudenåhuset

Udstillinger

Morgensang i Viften

5/11—29/12 : SaveNiels. Udstilling med
trækunstneren og motorsavsskulptør
Niels Ejnar

7/12—4/1—1/2
Fri éntre.
Kaffe/the og rundstykke: 20 kr
Medarr.: Morgensangerne v. Jens Ole

7/1—7/2: Billedkunstner Lisbeth Aare
Medarr.: Bjerringbro Kunstforening

Nørgaards højskole | www.nrgaard.dk

VINTER-JAZZ PÅ NØRGAARDS HØJSKOLE
Torsdag d. 24. januar kl. 20.00

Fredag d. 22. februar kl. 20.00

Koncert med Allan Olsen
Éntre: Medlemmer af MusikViften 250 kr/
Ikke-medlemmer 300 kr.
Medarr.: MusikViften

Bløde bossa nova rytmer med
Steen Rasmussens kvintet og
Josefine Cronholm
Éntre: Medlemmer af MusikViften 130 kr/
Ikke-medlemmer 180 kr.
Medarr.: MusikViften

Vinterferie
I uge 7 vil Gudenåhuset summe af sjove
aktiviteter for ferieramte børn og deres
voksne. Læs mere på viborgbib.dk når
tiden nærmer sig
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SØNDAG D. 10. febr. 20.00
Jakob Bro; guitar
Bay Of Rainbows
Thomas Morgan (US); bas
Joey Baron (US); trommer

FREDAG D. 15. febr. 20.00
ONSDAG D. 13. febr. 18.00
Will Galison (US); mundharpe mm.
Syng, Spis & Snak
Jacob Venndt; bas, guitar mm.
- med sange der swinger
Akkompagneret af lærertrio

NB: Syng, Spis & Snak-arrangementet indledes med middag i spisesalen
ENTRÉ: 100 kr. - giver mulighed for adgang til alle tre arrangementer
TILMELDING: senest fredag d. 8. februar via mail: adm@nrgaard.dk
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Højskoleforeningen

Kulturelle foreninger og institutioner

Højskoleaftener vinter 2018-2019
NØRGAARDS HØJSKOLE

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

Arrangør: Bjerringbro Højskoleforening

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

Foredragssalen el. Multisalen

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

Billetter sælges ved indgangen - kaffe & kage inkluderet

TORSDAG DEN 6. DECEMBER FRA KL. 17.00

Jul på Nørgaards - og farvel til Vibeke Hundborg
Nørgaards Højskole inviterer til en helt særlig udgave af
”Jul på Nørgaards”. Aftenen er nemlig også et farvel til
Vibeke Hundborg, der efter 15 år stopper som forstander.
Kl. 17.00: Arrangementet starter i foredragssalen
Kl. 18.00: Middag i spisesalen
Kl. 19.30: Jul på Nørgaards - fællessang, gløgg, æbleskiver
FRI ENTRÉ - højskolen er vært
Tilmelding senest 3. dec. via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 31. JANUAR KL. 19.30

Rundt i højskolesangbogen

- sangaften

Traditionsrig og stemningsfuld sangaften med oplæg,
historier og masser af fællessang.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19.30

Foredrag med Jacob Birkler

- tidligere

formand for Etisk Råd

En række etiske dilemmaer og overvejelser sættes på spil
i dette foredrag med filosof, Jakob Birkler. Han baserer sit
oplæg på erfaringer fra tiden i Etisk Råd, og taler bl.a. om
retten til at få børn med lægevidenskaben som hjælp.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk
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Bjerringbro Folkeuniversitet
Formand: Aksel Søndergaard
2023 2453
aksel.sondergaard@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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December
Februar
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Gudstjenester og arrangementer december 2018, januar og februar 2019

December 2018

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

28.11

Onsdag

17.00 BBM
Fredslysgudstjeneste

19.00 Mammen JAP
Ungdomsgudstjenste

02.12

1. s. i advent 10.15 GKW

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.12

2. s. i advent

13.12

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

Januar 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

01.01

Nytårsdag
mandag

19.00 Hjermind KNP
Taizé

06.01

Hellig
3Konger

9.00 GKW

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

9.00 Skjern KNP
10.15 Hjermind KNP

9.00 Bjerring KNP

10.15 Hjorthede KNP

13.01

1.s.e.h.3k.

10.15 BBM

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.00 Lee KNP
10.15 Hjorthede KNP

Torsdag

19.00 Mammen JAP
Lucia + fest

17.00 Skjern KNP
Lucia

20.01

2.s.e.h.3k.

10.15 ARL

10.15 Mammen JAP
Y’s men frokost

9.00 Hjermind JAP

16.12

3. s. i advent 10.15 GKW

10.15 Mammen JAP

27.01

3.s.e.h.3k

10.15 BBM

9.00 Bjerring KNP

23. 12

4. s. i advent 10.15 GKW

9.00 Bjerring KNP

10.15 Hjermind KNP

31.01

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud

24.12

Juleaften

13.00 GKW
14.00 GKW
15.00 BBM
16.00 BBM

13.00 Bjerring JAP
14.15 Mammen JAP
15.30 Bjerring JAP

13.00 Hjorthede KNP
14.00 Skjern KNP
15.00 Lee KNP
16.00 Hjermind KNP

Februar 2019

9.00 ARL

9.00 Lee JAP

25.12

Juledag

10.15 GKW

9.30 Mammen JAP
10.45 Bjerring JAP

9.00 Hjermind KNP
10.15 Skjern KNP

26.12

Anden
juledag

10.15 BBM

10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede JAP

30.12

Julesøndag

9.00 ARL

31.12

Nytårsaften

16.00 BBM
Champagne

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

9.00 Mammen KNP

14.00 Bjerring JAP

10.15 Skjern KNP

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern
9.00 Hjorthede KNP
10.15 Hjermind KNP

03.02

4.s.e.h.3k.

10.15 GKW

10.15 Bjerring JAP
18.00 Mammen
fællesspisning
19.00 Mammen JAP
Lysgudstjeneste

10.02

S.s.e.h.3k.

10.15 ARL

10.15 Mammen JAP

17.02

Septuagesima

10.15 BBM

9.00 Bjerring BBM

24.02

Seksagesima 10.15 GKW

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

19.00 Skjern KNP
Taizé

03.03

Fastelavn

10.15 Mammen JAP
14.00 Bjerring JAP
fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning

9.00 Hjermind KNP
10.15 Lee KNP

9.00 Skjern JAP

10.15 Lee KNP
16.00 Hjermind KNP
Champagne

GKW: Gitte Korsholm Wamberg

10.15 GKW Familiegudstjeneste + tøndeslagning

9.00 Lee ARL

Kirkekaffe
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Sognearrangementer
December

2

December

4

Julekoncert
med Trine Gadeberg
– Gudenå Events
Tirsdag den 4. december kl. 20.00
Sted: Bjerringbro Kirke

Julekoncert
med Haderslev Domkirkes Pigekor
Søndag den 2. december kl. 16.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Haderslev Domkirkes Pigekor består af 36
piger i alderen 11-19 år. Det dirigeres af organist Thomas Berg-Juul. Koret har vundet priser
i udlandet og giver 10-15 koncerter årligt. Ved

julekoncerten i Bjerringbro synger pigekoret
danske julesalmer, engelske carols og meget
mere. Der er gratis adgang.

Trine Gadebergs liv har altid været fuld af musik
og siden gennembruddet som Maria i »The Sound
of Music« på det store friluftsspil i Varde i 1992,
har der været fuld fart på – og hun har næsten
ikke været af scenen. Om det er medvirken i
store musicals, som solist med landets symfoni
orkestre, som revyskuespiller eller som kvik
nissen Pyt i DR1 Julekalender »Nissernes Ø« –
Trine Gadeberg mestrer det hele!
»Julen har en stor plads i mit hjerte – Jeg elsker
julen, julehyggen og hele budskabet om kærlighed
og næstekærlighed«, udtaler Trine Gadeberg.
Med akkompagnement af Carl-Aage Eliasson (klaver og orgel) og Jørgen Heick (trompet,
trommer og keyboard) leveres en koncert med en
enorm spændvidde i både repertoire og musikalske arrangementer. Her er klassikere som Oh Holy
Night, Ave Maria og julesange/salmer som D
 ejlig
er jorden, Glade Jul, Lille Messias, Nu tændes

December

Taizégudstjeneste
Søndag den 2. december kl. 19.00
Sted: Hjermind Kirke
Vi fortsætter vore meditative, stille og reflekte
rende gudstjenester efter den særlige gudstjenesteform, som er kendt fra det økomeniske
fællesskab i den franske by Taizé.
Vi holder også en øveaften inden gudstjenesten, hvor vi kan lære de forskellige sange og
stemmer. Det foregår torsdag den 29/11 kl. 19
i Hjermind Kirke. Alle kan være med, uanset
sangstemme, og alle er velkomne.
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2

t usind julelys og Julen har bragt velsignet bud.
Repertoiret, der også indeholder et par gospelnumre, vil blive bundet sammen af Trine Gadeberg med anekdoter og bemærkninger, der oplyser og oftest bringer af smil frem hos publikum.
Billetter á 175 kr kan købes hos Elsborg
Lædervarer, Storegade 11, Bjerringbro. Billetter
kan også bestilles på mail: elsborg@bknet.dk
eller via SMS på 20411930 – Mobilepay 17725.
Dørene åbnes kl. 19.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert.

December

Eftermiddagsarrangement

5

med Helle og
Dynes Skovkjær
Onsdag den 5. december kl. 14.30
Sted: Bjerring Konfirmandhus

Efter en kop kaffe med brød vil Helle og Dynes
Skovkjær fortælle og synge adventssange og
-salmer, både som fællessang og solosang.
Kaffe med brød á 20,- kr.
Arr. Bjerring menighedsråd

December

Lucia i Mammen

13

Torsdag den 13. december kl. 19.00.
Sted: Mammen Kirke
Der er tradition for, at elever og lærere fra
Mammen Friskole sammen med præsten står
for en Lucia-aften i kirken.
Der vil bagefter være et arrangement på
Mammen Friskole med mulighed for at købe lidt
spiseligt.
Arr. Mammen kirke og Friskole
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Sognearrangementer
December

December

13

Julekoncert med 18
Det Ny Kammerkor
Tirsdag den 18. december kl. 19.30
Sted: Lee Kirke
Vi synger endnu engang julen ind sammen med
Det Ny Kammerkor med 30 sangere. Programmet
denne aften spænder vidt fra julesange og fællessange til værker af Arvo Pärt, Mendelssohn,
Rachmaninow og Carl Nielsen. Koret ledes af
Anders Gaden, organist ved Helligåndskirken i
Aarhus. Og så er der pebernødder! Gratis adgang.

Lucia og om en familie

Januar

9
Kirkecafé
– Gamle postkort fra
Bjerringbro, 2. del
Onsdag den 9. januar kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Ved det nye års første kirkecafé vil organist
Steffen Jungild forsøge at lede forsamlingen
igennem de gamle postkort, vi ikke nåede at
se ved caféen i september. Kortene er i sin tid
indsamlet af Poul Werner Pedersen, der er søn af
W. H. Pedersen (W. H. Huset). Vi skal også synge
to Bjerringbro-sange. Kaffe med brød 20 kr.

Januar

Klezmorkester

22

Tirsdag den 22. januar kl. 19.30
Sted: Lee Kirke
Århusianske Klezmorkester med Martin B
 onde
Eriksen, Johan Toftegaard Knudsen, Kresten Thue
Andersen og Mette Marie Ørnstrup tager publikum med på en rejse i middelhavslandenes
musik og kommer undervejs hele turen rundt i
følelsesregistret. Musikken kan på én gang virke
sjældent fremmedartet, men samtidig mærkes
dragende og umiddelbar. Det er fest og farver,
tårer og triller, vilde hvin og sørgmuntre sange
om tro, håb og kærlighed. Der er traktement
undervejs, og der er gratis adgang.

Torsdag den 13. december kl. 17.00
Sted: Skjern Kirke
Vi fejrer gudstjeneste v/ sognepræst Ken Nørgaard.
Historien om Lucia er også historien om en
familie. Ifølge Lagerlöf var hun stedmor for 14
børn. Gudstjenesten er afslutningen på en temadag i Mimers Brønd på Nørreåskolen om familien.
Elever fra Nørreåskolen bærer lyset frem og
synger om håb i de nære fællesskaber. Alle er
velkomne!
December

Nytårsaftens
gudstjeneste

31

Lørdag den 31. december kl. 16
Sted: Bjerringbro Kirke
Igen i år holder vi en kort gudstjeneste, hvorefter
vi får lejlighed til at skåle i et glas »champagne«
og ønske hinanden godt nytår, inden vi skal hjem
til dronningens nytårstale.
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December

Nytårsaftensgudstjeneste

31

i Hjermind Kirke med
kransekage og champagne
Søndag den 31. december kl. 16
Sted: Hjermind Kirke.
En kort gudstjeneste uden altergang. Derefter
kransekage og et glas champagne, så vi kan ønske vore naboer, genboer og eventuelle gæster
et godt nytår. Vi er færdige, så alle kan nå hjem i
god tid inden Dronningens nytårstale.

Januar

Sogneeftermiddag
med Hanne Baltzer

25

Fredag den 25. januar kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus
Mennesker jeg mødte. Hanne Baltzers job som
journalist har givet hende en enestående c hance
for at møde spændende mennesker på alle nive
auer og i flere lande. Anekdoter fra den spedalske til dronningen, sømanden og ministeren.
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Sognearrangementer

Sogneaften
– Peter Fischer-Nielsen

Januar

Januar

Februar

30

31

5

Når folkekirken krydser grænser
– Mødet med mennesker uden for folkekirken
Onsdag den 30. januar kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
I Viborg Stift er 85 procent af befolkningen medlemmer af folkekirken. Men på landsplan er andelen mindre og hvert år faldende. En stadig større
del af befolkningen tilhører andre trossamfund
eller vælger helt at stå uden for et trossamfund. En
stor del af udviklingen skyldes, at indvandrere med
en anden etnisk og kulturel baggrund kun sjældent
slutter sig til folkekirken. En anden forklaring er, at
mange danskere undlader at lade deres børn døbe
ind i folkekirken. Peter Fischer-Nielsen er ansat
som stiftspræst for økumeni, mission og religionsmøde i Viborg Stift. I sit foredrag vil han fortælle om arbejdet i stiftet og de muligheder, som han
ser, for at man i sogn, provsti og stift kan indgå i
levende og positive møder med de mennesker, der
har valgt ikke at være en del af folkekirken. Dels
for at flere får mulighed for at blive en del af folkekirkens fællesskab. Og dels for at vi som kirke kan
blive bedre til at arbejde sammen med mennesker,
der tænker og tror anderledes end os selv.
Entré inkl. kaffe med brød 40 kr.

Børn og Gud
– Gudstjeneste
i børnehøjde
Torsdag den 31. januar kl. 17.00
Sted: Bjerringbro Kirke

Børn og Gud er en god fælles familieoplevelse.
Her kan alle være med – også de alleryngste.
Vi begynder med en kort gudstjeneste med fortælling, børnevenlige salmer,Fadervor og velsignelse. Børn og Gud og fællesspisning er særligt
tilrettelagt for familier med mindre børn, men
alle er hjerteligt velkomne til at være med.
Pris: Voksne 30 kr, børn og konfirmander 10 kr.

Orgel- og klaverkoncert med Flemming Dreisig
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirke
Tidligere domorganist i København og Maribo,
Flemming Dreisig, der er en flittig koncert
giver, kommer til Bjerringbro og spiller musik
af Bach, Schubert og Mendelssohn på kirkens

orgel og klaver. Sammen med organist Steffen
Jungild spiller han 4-hændigt bl.a. den flotte
»Fest-polonaise« af Johan Svendsen.
Der er gratis adgang.

Februar

3
Fællesspisning
og lysgudstjeneste
i kirken
Søndag den 3. februar kl. 18 og 19
Sted: Mammen Menighedshus
Der er fællesspisning kl. 18 i Mammen Menigheds
hus. Det koster 30 kr. pr. voksen.
Derefter vil der være lysgudstjeneste i kirken
kl. 19.00 i forbindelse med kyndelmisse.
Arr. Mammen Menighedsråd.
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Februar

Kirkecafé- »Lys og ild, bål og brand«
Onsdag den 6. februar kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Tidligere sognepræst ved Bjerringbro Kirke, Preben Salomonsen, kommer og fortæller om
lys og ild, bål og brand. Disse
elementer indgår alle i de store religioners symbolverden og
praksis. I Hinduisme, i Jerusalem, i Nordens gamle tro indgik det flammende bål som en

6

uundværlig del af religionsudøvelsen. Og det særlige i fællesskabet om »lys og renhed,
kraft og varme« føler vi stadig,
når vi om sommeren samles
om et flammende bål. Og det
er den fyldige baggrund, vi skal
genkalde os også ved kyndelmissetid, hvor vi fejrer lys og
renhed og varme midt i kulden
og mørkets tid.
Kaffe med brød 20 kr.
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Sognearrangementer
Februar

Februar
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24

Sogneaften
– Hospicechef
Herdis Hansen

Søndag den 24. februar kl. 19.00
Sted: Skjern Kirke

Herdis Hansen har siden 2006 været leder af
Anker Fjord Hospice. Herdis Hansen kommer
og fortæller om:
• »Døden skal man tale om når den er langt væk.
Når den er tæt på skal vi have fokus på livet«
• Den nødvendige samtale
• Film udarbejdet af Etisk Råd – 20 min
• Etiske dilemmaer ved livets afslutning
• Hvordan bliver vi bedre til at tale om døden
og forberede os herpå?
• Hvad kan vi træffe beslutninger om?
Entré inkl. kaffe og brød 40 kr.

– Detektorfund
i lokalområdet

Februar

22

Fredag den 22. februar kl. 14.30
Sted: Mammen menighedshus
Detektorfund i lokalområdet. Henrik Sahl Carlsen
fortæller om spændende fund fra lokalområdet.
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Interesser
Musikken har altid fyldt for mig, og som barn og
ung spillede jeg i orkester på klarinet og sang i
kirkekor. Jeg har også engageret mig i forskelligt socialt arbejde, blandt andet på ferielejr for
udsatte børn med Ungdommens Røde Kors. Efter
studentereksamen rejste jeg til Uganda som
volontør for Folkekirkens Nødhjælp i et halvt år.
En oplevelse, der har plantet sig dybt i mig, og
som jeg altid gerne fortæller mere om. Derudover læser jeg gerne bøger, strikker og elsker at
udforske loppemarkeder for genbrugsfund.

Taizégudstjeneste

Onsdag den 20. februar kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirkecenter

Sogneeftermiddag

også må følges op af handling og social ansvarlighed.

Meditativ gudstjeneste efter den særlige guds
tjenesteform, som er kendt fra det økomeniske
klosterfællesskab i den franske by Taizé.
Se www.skjern-kirke.dk.
Vi holder også en øveaften inden gudstje
nesten, hvor vi kan lære de flerstemmige sange.
Det foregår torsdag den 21/2 kl. 19 i Skjern
Kirke. Alle kan være med, uanset sangstemme,
og alle er velkomne.

Anna Rask Lauridsen
Koncert med
Aros Guitar Duo

Februar

24

Søndag den 24. februar kl. 16.00
Sted: Bjerringbro Kirke
Aros Guitar Duo består af Mikkel Egelund N
 ielsen
og Simon Wildau, der dannede duoen i 2009.
De er solistuddannede fra Det Jyske Musik
konservatorium og har vundet priser i udlandet.
Ved koncerten i Bjerringbro spilles musik
af spanske komponister samt variationer over
»Frydeligt med jubelkor«. Der er gratis adgang.

S

om ny præst har der været mange »første
gange« for mig i den seneste tid. Den 2. september var første gang, jeg havde præstekjolen
på og prædikede og fejrede nadver med menighederne her. Så nu er jeg endelig blevet vaske
ægte præst efter mange års studier. Jeg er meget
glad for at begynde mit første embede i SahlGullev og Bjerringbro omgivet af skøn natur og
gode mennesker.

Familie
Jeg er gift med Jacob, der er pædagog og arbejder med børn og unge. Sammen har vi Johan på
to år. Vi er begge to vokset op i det midtjyske –
Jacob i Herning, og jeg selv på et nedlagt landbrug lidt nord for Viborg, så nu er vi glade for at
komme »hjem« efter flere år i storbyen.
Jeg blev præst, fordi jeg gerne vil arbejde med
mennesker og finder det meningsfyldt at forkynde den kristne fortælling på overgange i menneskers liv – både i glæde og i sorg, til hverdag og
fest. Jeg ser frem til at blive en del af menigheden og indgå i de gode traditioner, I har omkring
kirken her i Bjerringbro.
Anna Rask Lauridsen

Faglig baggrund
Jeg blev færdig som kandidat i teologi fra Københavns Universitet i forsommeren 2018. I min
studietid har jeg været optaget af teologien i
mødet med menneskers hverdag. Det har blandt
andet ført mig til et praktikophold på Kristeligt
Dagblad og et speciale om folkekirkens sorggruppepraksis. Jeg har en stærk faglig og personlig interesse for kirkens diakonale, sociale
arbejde, for jeg mener, at evangelieforkyndelsen
17
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Klubber og foreninger

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Brita Bach Pedersen
6122 4257
kontor@bjerringbrokirke.dk

Bjerríng, Mammen:
bjerringmammenkirker.dk

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

Kirkens kontor
Nørregade 33 B
8850 Bjerringbro
8668 4048 og 8668 4039
bjerringbro.sogn@km.dk

8668 1602
arl@km.dk

Kontortid
Tirsdag - fredag kl. 9.00 - 12.00
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

Egeskov
skolen

Bøgeskov
skolen

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

Bjerringbro Y’s Men Club
Kontakt: Karl Emil Andersen
6128 9148
keaaa1948@gmail.com
bjerringbroysmenclub.dk
Bjerringbro Y’s Menette Club
Kontakt: Gertie Kryschanoffski
2160 0521
gerkr@bknet.dk

Kirkegårdskontor
Ulla Brendstrup
6161 2149
bjerringbro.kirkegaard@mail.dk
KULTUR & KIRKE
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Konfirmationsdatoer
År

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

Indre Mission Bjerrringbro
BETHEL, Nørregade 22
indremissionbjerringbro.dk
Kontakt Vagn Bodilsen
8668 4441
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Svend Riis Nielsen
8668 4039
srn@km.dk

Hjemmeside Hjermind kirke:
hjermind-kirke.dk

Sognepræst
Anna Rask Lauridsen
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Friskole
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skolen
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Eftertanke

»Nu gik det lige så godt«
»F

orandring fryder« og »ingen er uundværlige«, siges det. Alligevel tænker vi ofte,
når en dygtig og vellidt person forlader sin stilling: »Øv, nu gik det lige så godt, så hvorfor blev
hun/han ikke bare ved?«. Det bør dog ikke være
en overraskelse, at man vælger at sige stop på et
tidspunkt, men sådan reagerer mange vel spontant, når noget godt holder op.
Når det så sker, begynder man at se på den stilling, som en ny person skal overtage. Der bliver
tænkt over stillingens indhold, dens måde at
være løst på hidtil, om fremtidens mulige udfordringer og meget andet. Disse overvejelser bliver til sidst udtrykt i et stillingsopslag, som fører
til en række ansøgninger. De læses med spænding, for hvem er ansøgerne, og hvad er deres
ideer og tanker; de giver måske ny inspiration,
og »nå ja, sådan kunne det nok også gøres«. Heldigvis viser det sig ofte, at når vi får sundet os
og accepterer, at ændringen skal ske, så er det nu
ganske sundt at blive rusket lidt op.

Disse overvejelser er meget aktuelle lige nu på
Nørgaards Højskole, for ved årsskiftet har Vibeke
Hundborg valgt at sige farvel til sin stilling som
forstander efter næsten 15 års virke. Hun har i
de mange år været en helt central person på højskolen, ikke mindst i arbejdet med at få den godt
igennem de svære tider, hvor den var i alvorlig
fare for at lukke. I dag er højskolen heldigvis i
god gænge, fremstår velholdt og moderne, har
et stort, aktivt og engageret personale – og året
igennem er der mange elever og kursister samt
en del udlejning. Så det er såmænd ikke et dårligt tidspunkt at sige farvel til forstanderstillingen, når det nu skal være. Vibeke fortjener stor
tak for sin kæmpe indsats som forstander. Dem,
der har lyst og tid til at sige farvel og tak til hende, kan læse andetsteds i dette blad om arrangementet på Højskolen torsdag den 06. december.
Henrik Callesen, formand for
Nørgaards Højskoles bestyrelse.

