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For Bjerringbro & omegn
December 2019 - februar 2020

Jette Torp – julekoncert

									– se side 10

Adventskalender
– hver dag i december – side 10

Helge Engelbrecht i Lee Kirke
– side 12

Mørke

N

stress, det er jag, det er alt for meget. Og det
fylder for os – på den helt forkerte måde.

Men vinteren er også lyset inden døre. Det er
tiden, hvor vi finder stearinlysene frem, og hvor
tv-selskaberne efter en efterhånden længere
og længere sommer med genudsendelser
endelig producerer nyt, som vi samles om i
de små hjem.

Julen er for os i stedet udlandet, familie- og kulturtid. Det er dér, vi endelig er sammen bare os
fire. Hvor vi får mulighed for at få talt sammen
– sådan rigtigt talt sammen – og hvor vi får åbnet alle de bøger, vi ellers ikke får åbnet. Nogle
gange får vi dem sågar også læst, men kun nogle
gange, for ofte er vores juleferier spækket med
så mange nye oplevelser, at der ikke er tid. Og
vi elsker det. Vi elsker at være sammen, og vi elsker energien, det giver os. Se, dét er jul for os.

år man som jeg har en del kørsel til og fra
arbejde, er det tydeligt, at vi går vinteren i
møde. Dagen lader vente på sig, og mørket kommer igen, før vi ved af det.

Og så er vinterens komme også julens komme.
For de fleste i hvert fald. Jeg holder nemlig ikke
selv jul og har ikke gjort det i mange år. Hvor
mange samler storfamilien, samler jeg min egen
lille 4-mands familie for at drage udenlands.
Grunden er egentlig utrolig enkel: Hvor julen er
en fest for de fleste, er den det ikke for os. Det er
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Glædelig vinter og jul til jer alle. Min bliver fantastisk igen i år.
Anders Dahlstrup,
direktør Naturvidenskabernes Hus

Bjerringbro biograf www.bbbio.dk
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Månedens film:
HARPIKS

Filmen handler om Liv (Sofie Gråbøl), der er afskærmet
fra civilisationen og lever en isoleret tilværelse med sin
familie.
Familien lever i et med naturen, men under overfladen
lurer forfaldet, da omverdenen rykker tættere på. Det
trygge paradis’ rammer begynder at smuldre, og Liv
står nu til at opdage en helt ny verden.
Historien er baseret på Ane Riels bestseller fra 2015,
mens Bo Hr. Hansen står bag manuskriptet.
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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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Gudenåhuset. Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus | viborgbib.dk

GUDENÅHUSET:
FOREDRAG KONCERTER OG UDSTILLINGER
EN REJSE IGENNEM
DET 19. ÅRHUNDREDE MED
SKOVGAARD-FAMILIEN

P.C. Skovgaard: Bøgeskov i maj.

Tirsdag 14. januar kl. 19.30
Entré: 50 kr. inkl. kaffe/the
25 kr. for studerende ved fremvisning af
gyldigt studiekort
Køb billet på viborgbib.dk

ERRITSØ EN DEL AF DANMARKS
”GAME OF THRONES”?
Tirsdag 25. februar kl. 19.30
Entré: 50 kr. inkl. kaffe/the
25 kr. for studerende ved fremvisning af
gyldigt studiekort
Køb billet på viborgbib.dk
Museumsinspektør ved Vejle Museerne
Mads Ravn vil i foredraget analysere og
fortolke de nye fund ved stormandsgården ved Erritsø og dets betydning i kampen om kongemagten i en mørk periode i
danmarkshistorien.
Medarr.: Bjerringbro Folkeuniversitet
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Foto: VejleMuseerne ved Esben Klinker Hansen

Museumsleder Anne Mette Willumsen
fortæller 100 års dansk (kunst-) historie
gennem Skovgaard familien. Joakim Skovgaard skabte en af verdens største kirkeudsmykninger i Viborg Domkirke og var
den direkte anledning til, at Skovgaard
Museet blev oprettet i Viborg.
Medarr.: Bjerringbro Folkeuniversitet

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

GRARUP ALLSTARS BAND
Fredag 31. januar kl. 20.00
Entré: 190 kr. (140 kr. MusikViftens medl.)
Køb billet på viborgbib.dk
Forrygende blues/soul med nogle af de
bedste danske musikere inden for genren.
Medarr.: MusikViften

THE BLUE VAN
Fredag 21. februar kl. 20.00
Entré: 190 kr. (140 kr. MusikViftens medl.)
Køb billet på viborgbib.dk
Tidløs rock leveret af et band med 6 album
og hundredvis af koncerter i bagagen.
Medarr.: MusikViften

BJERRINGBRO UDSTILLINGEN 2019
1.-20. december. Censureret udstilling.

BILLEDFORTÆLLINGER
3.-28. januar i Gudenåhuset
Den litauiske billedkunstner Rasa Dzimidaviciute Olesen gennem sine værker fortæller historier om livets store spørgsmål.

BETON, TEGNING OG MALERI
3.-28. februar i Gudenåhuset
Anne Landwehr-Petersen er født og opvokset i Ulstrup, men arbejder nu i München.
Hendes værker bliver til yoga på papir,
lærred, træ eller andet.
Medarr.: Bjerringbro Kunstforening

5

Højskoleforeningen

Højskoleaftener vinter 2019-2020
NØRGAARDS HØJSKOLE
Foredragssalen el. Multisalen

Arrangør: Bjerringbro Højskoleforening

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

Billetter sælges ved indgangen - kaffe & kage inkluderet

TORSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.30

Jul på Nørgaards

- årets hyggeligste højskoleaften

Julens komme markeres med sange, historier og anden
underholdning. Som traditionen byder det, sluttes aftenen
af med gløgg og æbleskiver i spisesalen og pejsestuen.
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 17.30

Syng, spis og snak

17.00 FUTURE FARMING - hvor er landbrugets Tesla?
- Jakob Lave, udviklingschef, SEGES/ Landbrug & Fødevarer

Arrangementet er en del af: SYNG, SPIS OG SNAK.
Læs mere om projektet: www.hojskolesangbogen.dk
Nørgaards Højskole er vært ved et
gratis måltid mad på dagen kl. 18.15.

18.15 Middag med lokale råvarer og samtaler om mad
19.30 Rundt i højskolesangbogen - landskabssange
20.30 Kaffe og kage
ENTRÉ: 70 kr. - medlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

TORSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 19.30

Foredrag med Lisbet Dahl
- undskyld jeg blander mig

Lisbet Dahl har livet igennem stolet på sin intuition. På
scenen, hvor hun har stået gennem mere end 50 år. Og i
privatlivet, der har budt på dramatiske op- og nedture. I
dette foredrag fortæller hun bramfrit og humoristisk om
sit liv og deler ud af alt det, tilværelsen har lært hende på
godt og ondt.
© Les Kaner
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ENTRÉ: 150 kr. - medlemmer 130 kr.
Tilmelding via mail til: adm@nrgaard.dk

Kulturelle foreninger og institutioner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

271

December 2019

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

27.11

Onsdag

17.00 GKW Fredslys

19.00 Mammen JAP
Ungdomsgudstjeneste

1.12

1. s. i advent 10.15 GKW Minikonfirmand 9.00 Bjerring KNP
afslutning + pizza
10.15 Bjerring JAP

9.00 Hjermind KNP
10.15 Hjorthede KNP

8.12

2. s. i advent 10.15 HSC

10.15 Lee KNP

12.12

Torsdag

18.30 Mammen JAP Lucia
+ fest på skolen
efterfølgende

15.12

3. s. i advent 19.00 BBM

10.15 Bjerring JAP

22.12

4. s. i advent 10.15 GKW

10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede JAP

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 Lee KNP
14.00 Hjermind KNP
15.00 Hjorthede KNP
16.00 Skjern KNP

25.12

Juledag

10.15 BBM

9.30 Bjerring JAP
10.45 Mammen JAP

9.00 Hjermind KNP
10.15 Skjern KNP

26.12

Anden
juledag

10.15 HSC

9.00 Mammen KNP

29.12

Julesøndag

10.15 GKW

31.12

Nytårsaften

16.00 GKW
Champagne

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

10.15 Bjerring JAP

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

10.15 Hjermind KNP
16.00 Skjern KNP Lucia

10.15 Lee KNP

9.00 Skjern JAP
16.00 Hjermind KNP
Champagne

GKW: Gitte Korsholm Wamberg
HSC: Herluf Steen Christensen
Kirkekaffe

Gudstjenester og arrangementer – december 2019, januar og februar 2020

Januar 2020

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

16.00 BBM

14.00 Mammen JAP

9.00 HSC

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

1.1

Nytårsdag

5.1

Hellig
3Konger

7.1

Tirsdag:

kl. 19.00 BBM – Liturgisk
gudstjeneste med fokus
på bøn.

5.-12.1

EA Bedeuge

Evangelisk Alliances
Bedeuge

12.1

1.s.e.h3k.

10.15 GKW

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.00 Lee KNP
10.15 Skjern KNP

19.1

2.s.e.h3k.

10.15 GKW
Trappekaffe

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede KNP 10.15
Hjermind KNP

26.1

3.s.e.h3k

10.15 BBM

10.15 Bjerring KNP

19.00 Hjermind KNP Taizé

30.1

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud
Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee – Hjorthede – Skjern

10.15 Bjerring JAP
18.00 Mammen spisning
19.00 Mammen JAP
Lysgudstjeneste

9.00 Skjern KNP
10.15 Lee KNP

Februar 2020

9.00 Hjermind KNP
10.15 Hjorthede KNP

8.1. Onsdag:
kl. 19.00 Bjerring JAP
Evangelisk Alliance
i Konfimandhus.
Øvrige aftner:
se annonce i Bjbro.Avis.

2.2

S.s.e.h3k.

10.15 HSC

9.2

Septuagesima

9.00 GKW

10.15 Mammen JAP

9.00 Hjermind JAP

16.2

Seksagesima

10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP

9.00 Hjorthede JAP

23.2

Fastelavn

10.15 GKW
Tøndeslagning

10.15 Mammen JAP
14.00 Bjerring JAP
Tøndeslagning

1.3

1. s. i fasten

10.15 HSC

9.00 Mammen KNP

9.00 Lee KNP
10.15 Skjern KNP
10.15 Hjermind KNP
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December

Gudenå Events
Julekoncert
– Jette Torp Trio

3

Tirsdag den 3. december kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirke

Adventskalender
– Bjerringbro Kirke

Det er snart jul, vi glæder os, og derfor forbereder vi os på forskellige måder.
Adventstiden er en forberedelsestid, for
advent betyder komme, og det, der kommer, er
fejringen af Jesu fødsel.
I Bjerringbro Kirke vil vi hver eneste dag i december kl. 16.30 åbne »en låge« og invitere til
fællesskab, sang og genfortælling.
Vi skal synge advents- og julesalmer, og hver
dag vil en person fra sognet genfortælle en tekst
fra Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente.
Børn fra lokale skoler har illustreret til en del
af teksterne. Illustrationerne vil løbende blive
hængt op i Bjerringbro Kirke og kan senere ses i
kirkecenteret.
Vi håber, at du har lyst at komme til 15-20
minutters samvær med refleksion over adventstidens og julens betydning.
Navnene på »lågeåbnerne« offentliggøres
bl.a. på Bjerringbro Kirkes hjemmeside.
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Med afsæt i CD’en »JUL« fra 2018 spiller trioen
klassiske julesalmer, engelske og amerikanske
Christmas Carols samt danske og nordiske
julesange akkompagneret af guitar, cello, fløjte,
sopran-saxofon og smukt kor.
Fællessang med publikum er en naturlig del af
koncerten, som også indeholder nyere julesange,
heriblandt Jette Torps egen »Julen er tilbage igen«.
»Julen er mange ting. Den er selvfølgelig hygge, glæde, nærhed og fællesskab, men for mange af os minder julen os måske også om det, der
var engang og vækker minder, sorg og savn ekstra stærkt til live i højtiden. Den del vil jeg også
gerne berøre på mine julekoncerter«, siger Jette
Torp. Jette Torp Trio består af:
• Jette Torp: Vokal & guitar
• Jan Kaspersen: Guitar, saxofon, kor og fløjte
• Live Johansson: Cello
Billetpris: 180 KR.
Billetsalg: Elsborg Lædervarer – Mobilepay
17725
Billetterne kan også bestilles hos Elsborg
Lædervarer på mail: elsborg@bknet.dk
Billetterne skal være afhentet senest 8 dage
før koncerten
Dørene åbnes 18.30 – Yderligere oplysninger
på 8668 1030

Sognearrangementer
December
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Julekoncert med Fortuna-koret
Tirsdag den 10. december kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirke
Fortuna-koret fra Silkeborg er et flerstemmigt
voksenkor på ca. 40 medlemmer, der blev
dannet i 1983. Koret, der dirigeres af Henrik

Matthiesen, har for nylig været på turné i Italien
med stor succes.
Ved julekoncerten i Bjerringbro kan forventes
genhør med kendte og elskede danske julesalmer og også julemusik fra udlandet. Der er gratis
adgang.
December

Lucia
i Mammen Kirke
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Torsdag den 12. december kl. 18.30.
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 fest på Mammen Fri
skole med mulighed for at købe lidt spiseligt.
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December

15

Luciafest 		
Søndag den 15. december kl. 16.00
Sted: Skjern Kirke
Vi fejrer lysgudstjeneste ved sognepræst Ken
Nørgaard Pedersen. Historien om den modige
Lucia giver os selv mod til at komme med lys,
selv når noget synes umuligt. Elever fra Nørreåskolen bærer lyset frem og synger om håb i de
nære fællesskaber. Alle er velkomne!

December

December

Julekoncert med 18
Helge Engelbrecht

31

Onsdag den 18. december kl. 19.00
Sted: Lee Kirke
I år synger vi julen ind med Helge Engelbrecht,
som kommer sammen med de fremragende
musikere og sangere Ditte Fromseier Hockings,
Tommy Rasmussen, Ronnie Flyvbjerg Olesen og
Sidsel Maria Michelsen.
Billetter á 250 kr. kan købes hos sognepræst Ken Nørgaard Pedersen (2567 2399) ved
præsteboligen eller i forbindelse med gudstjenester eller hos Ketty Kramer i Lee (4035 6305).
CD’er kan købes efter koncerten.

Nytårsaftensguds
tjeneste med bobler
Tirsdag den 31. december kl. 16.00
Sted: Bjerringbro Kirke
En flot og stemningsfuld gudstjeneste. Bagefter
ønsker vi hinanden godt nytår med kransekage
og champagne i kirken.
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Sognearrangementer
December

31
Nytårsaftensgudstjeneste i Hjermind Kirke
med kransekage og champagne.

Januar

Evangelisk Alliance 8
– bedemøde i Bjerring
Onsdag den 8. januar kl. 19.00
Sted: Bjerring Konfirmandhus

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.

Som et led i Evangelisk Alliances bedeuge 2020
holdes et arrangement i Bjerring Konfirmandstue, som sognepræst Jørn A Pedersen står for.
Der afsluttes med kaffe á 10 kr.

Januar

8
Kirkecafé
– Steen Andreassen
Billedforedrag: »Magtesløshedens styrke«
Onsdag den 8. januar kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Denne gang får vi besøg af diakonipræst fra
Viborg Stift, Steen Andreassen, som vil holde
et billedforedrag.
I en perfektionskultur, hvor selv unge mennesker får stress, er der behov for at fokusere
på magtesløsheden og sårbarheden som vigtige
sider af menneskelivet. På gensyn til endnu en
spændende kirkecafé. Kaffe med brød 20 kr.

Januar

26

Taizégudstjeneste
Søndag den 26. januar kl. 19.00
Sted: Hjermind Kirke
Vi fortsætter vore meditative, stille og reflekte
rende gudstjenester efter den særlige gudstjenesteform, som er kendt fra det økumeniske
fællesskab i den franske by Taizé. Alle kan være
med, da sangene er meget lette at lære.
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Januar

Sogneaften
– Nis Boesdal

29

»Bibelens gode historier«

Onsdag d. 29. januar kl. 19.30
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
En aften med journalist og forfatter Nis Boesdal,
der handler om Bibelens gode historier og den
måde, vi møder dem på i det moderne samfund.
Om de fundamentale vilkår for den menneskelige eksistens, som vi kender fra Bibelens historier
og (måske?) genkender i biograferne, i bøgerne
og i radioen.
Nis Boesdal er en yderst efterspurgt foredragsholder – især når snakken falder på Danmarkshistorie, historiefortællinger, livskvalitet
og Bibelens historier.
Han er uddannet journalist og indledte sin
karriere som DR-medarbejder i 1977. Han er
bl.a. kendt fra »Giro 413«, »Go’ Danmark«,

»Hvem, hvad og hvor i Danmark«, »Danmarksmester«, »Formiddag på 4’eren« og »Formiddag
med Nis Boesdal«.
Foredrag og kaffe m. brød 100 kr. Betales ved
indgangen.

Januar

Børn & Gud
med lys og mørke

30

Torsdag den 30. januar 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.
Børn & Gud ligger sidste torsdag i måneden fra
klokken 17.00-18.30 i de måneder, hvor der ikke
er andre familiegudstjenester.
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Sognearrangementer
Januar

Sogneeftermiddag 31
i Mammen
Fredag den 31. januar kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus

Februar

Bæredygtig kunst. Betty Klit, Ulstrup, laver kunstværker af drivtømmer, sten og andet genbrugsmateriale. Hun viser nogle af sine værker frem
og fortæller om dem.
Der serveres kaffe til medbragt brød. Pris 15 kr.

Klarinetkoncert
med swing

4

Tirsdag den 4. februar kl. 19.30
Sted: Bjerringbro kirke
Klarinettisten Mikael Børresen er uddannet som
solist fra konservatoriet i København og har siden da været 1. klarinettist i en række symfoniorkestre i Europa, bl.a. Bremerhaven, hvor han
bor. Han spiller musik i mange stilarter, hvilket
kan høres ved koncerten her, hvor der er musik
af Bach, Weber, Grieg, Waller, Gershwin, Bechet
og Taube, akkompagneret af organist Steffen
Jungild. Så det vil være en afvekslende koncert
med en del overraskelser. Der er gratis adgang.

Februar

2

Fællesspisning
og lysgudstjeneste
i Mammen
Søndag den 2. februar kl. 18 og 19
Sted: Kirken og Mammen Menighedshus

Der er fællesspisning kl. 18 i Mammen Menighedshus. Det koster 30 kr. pr. voksen.
Derefter vil der være lysgudstjeneste i kirken
kl. 19.00 i forbindelse med kyndelmisse.
Arr. Mammen Menighedsråd.
15

Februar

Kirkecafé
– Thomas Felter

5

»Kirkens mange rum«

Onsdag den 5. februar kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Udefra kan mange middelalderkirker se ret ens ud,
men tættere på – og indvendigt – træder forskel
ligheder frem. Nyere kirker ser ofte helt anderledes ud, både udvendigt og indvendigt. Men hvad
betyder de forskellige rums indretning for det, der
foregår i kirkerne? Er der tendenser i arkitektur og
indretning, der er bemærkelsesværdige?
Stiftspræst for gudstjeneste og forkyndelse
i Viborg Stift, Thomas Felter, vil vise billeder og
fortælle om samspillet mellem kirkens rum og
de kirkelige handlinger.
Alle er meget velkomne. Kaffe og brød 20 kr.

Februar

20

Fortælleaften
– Nordatlantiske
fortællinger ved
Anette Wilhjelm
Jahn
Torsdag den 20. februar kl. 19.30
Sted: Hjorthede Kirke
Sælkvinden er et nordatlantisk sagn om at være
presset til det yderste og alligevel bevare sig
selv. Sagnet handler om, hvordan en dyb kilde i
et menneske kan være begravet i mange år, og
hvordan længslen efter det
oprigtige kan blive en vej til at finde den igen.
Aftenen byder på fortælling og samtale.
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Sognearrangementer
Februar

Fastelavnsgudstjeneste 23
– for hele familien
Søndag den 23. februar kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirke
Februar

23

Fastelavn i Bjerring

Festlig gudstjeneste i børnehøjde med udklædning, farver, sange og fortælling. Bagefter slår vi
katten af tønden, spiser fastelavnsboller og går
hjem med slikposer. FDF medvirker.

Søndag den 23. februar kl. 14.00
Sted: Bjerring Kirke og Konfirmandhus
Fastelavnsgudstjeneste i Bjerring Kirke, hvor
man gerne må komme udklædt. Derefter fastelavnsboller, kaffe og kakao i konfirmandhuset
og tøndeslagning i gården.

Februar

Sangeftermiddag
i Mammen

28

Fredag den 28. februar kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus
Organist i Mammen og Bjerring, Joan Kongensholm, vil spille for os. Vi lytter og synger med
på fællessange. Der serveres kaffe til medbragt
brød. Pris 15 kr.
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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
6053 8668
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

30/4

25/4

24/4

25/4

25/4

30/41

2022

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

7/51 eller 2

8/53

8/55

13/51

2023

5/5

29/4

30/4

, 2/5

2 eller 4

1

, 7/5

2 eller 4

1

1

30/5

1

1 eller 2

1 eller 2

3

3

5

30/4

5

5/51

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

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

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

FDF Mammen
fdfmammen.dk
Jesper Steensig
2966 1791

Missionafrika
missionafrika.dk
Kontakt Ellen S. Lauritsen
8668 4295

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

Danmission
danmission.dk
Kontakt Ellen S. Lauritsen
8668 4295

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

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

KULTUR & KIRKE

Udgiver | Menighedsrådene i Bjerringbro,

Ansvarshavende | Finn A
 ndsbjerg Larsen

Bjerring, Mammen, Lee, Hjorthede, Skjern

fal@fdf.dk

og Hjermind

4046 1208

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

Layout | Pedersen & Pedersen

på

Tryk | Jørn Thomsen Elbo A/S

Bladet forventes omdelt i ugerne 8, 21,

Oplag | 5.300 stk.

34 og 47.

9912 8331 mellem kl. 16-19.
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Eftertanke

Nytårsaften i kirken
D

et er efterhånden blevet en ny tradition her
i området, at vi inviterer til gudstjeneste
nytårsaften kl. 16. Og det er en tradition, som jeg
er blevet rigtig glad for, og som der er en m
 eget
stor opbakning til. Vi holder en ganske kort
gudstjeneste og synger nogle velkendte salmer.
Når vi holder en gudstjeneste nytårsaften, er
det jo også, fordi vi netop den aften er i en særlig stemning, hvor vi ser på os selv og vores liv
i et særligt perspektiv. Når vi tager afsked med
året, som er gået, og ser frem imod et nyt, bliver
det også naturligt at forholde os til de lidt større
linjer i tilværelsen. Og det gør vi jo nytårsaften.
Vi hører dronningens tale, som ofte handler om,
hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvad vi måske
skal forsøge at besinde os på fremover. Vi tænker måske også over, at vi skal ændre noget i vores liv, som vi ikke helt synes er, som vi gerne vil.
Nytårsaften er en aften, som lægger op til, at vi
lige tænker vores liv igennem, reflekterer over
vores tilværelse og gør det i fællesskab med familie eller venner. Når vi er i den stemning, hvor
vi gør vores liv op og ser på os selv i et lidt større
perspektiv, så er det også naturligt for mange af
os at tænke over vores tro.

Derfor synes jeg, at det er så meningsfuldt at
holde gudstjeneste nytårsaften. Man kan komme, som man er med alle de spørgsmål, håb,
ønsker og skuffelser, eller hvad der nu kan fylde
ens sind en nytårsaften. Og min oplevelse er,
at det altid gør noget ved os mennesker, når vi
samles i al vores forskellighed om det, vi trods
alt er fælles om. Nemlig at være mennesker i
denne til tider ret vanskelige tilværelse. Og når
man så kommer til gudstjeneste, bliver man naturligvis præsenteret for et kristent perspektiv
på tilværelsen, som forhåbentligt kan være en
inspiration i mødet med det år, som kommer og
de mennesker, som vi møder på vores vej.
Og når gudstjenesten er forbi, så får vi et stykke
kransekage og et glas champagne og kan skåle
med hinanden, se naboen og genboen eller en
vi slet ikke kender i øjnene og ønske dem godt
nytår. Og så kan man liste hjem igen og høre
dronningens nytårstale og ellers fejre nytåret,
som man plejer.
Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen

