For Bjerringbro & omegn
December 2020 - februar 2021

Juleaftens
arrangementer

Se kalenderen side 8 og omtale side 12-13

»Så syng da, Danmark« med Leif Rasmussen
– side 15

Babysalmesang
– side 14

Vandkunst ved Bjerringbro Kirke

I

forbindelse med Bjerringbro Kirkes 100-års
jubilæum gav Poul Due Jensens Fond den
smukke vandkunst, der nu er etableret på
pladsen foran kirken.
Kunstværket består af to skikkelser, der står
op ad et lille kar af kobber, der er placeret i et
større kar af granit, og vandet fra det lille kar risler let ned i det større kar.
Vi sætter os ved kunstværket og funderer
over dets betydning. Fingrene glider ned i vandet. Det er beroligende at sidde dér. Vand giver
liv – også til sindet.
Karret … tankerne glider ind til karret, der
står inde i kirken: døbefonten. Er det ikke også
meningen? Er det ikke derfor klinkerne udenfor
spiller sammen med klinkerne indenfor? Karret
kan erindre os om dåbens gave: liv og fællesskab
med Gud.
Måske rummer karret af kobber også en henvisning til bibelhistorien? Moses ledte Israels
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folk gennem kobberhavet til det forjættede land.
Rummer kobberkarret dråber af det hav, vi skal
igennem for at komme til det forjættede land?
Ved karret står en stor skikkelse, der strækker
hånden velsignende ud. Er det Jesus, eller er det
en præst? En ting er sikkert: På Guds velsignelse
beror alt!
Den lille skikkelse knæler, bøjer sig frem og
spejler sig i vandet. Er det en dåb? Måske. Men
det er ikke et spædbarn, og derfor kan det også
blot være et lille menneske, der spejler sig i dåbens gave.
Ryggen på den lille skikkelse har form som et
kors, som vil den lille sige: Husk, også du er mærket med korsets tegn. Gå med fred!
Bjarne Markussen

Bjerringbro biograf www.bbbio.dk
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Gudenåhuset. Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus | viborgbib.dk
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Højskoleforeningen

Højskoleaften december 2020
NØRGAARDS HØJSKOLE
Foredragssalen eller Multisalen

Arrangør: Bjerringbro Højskoleforening

Billetter sælges ved indgangen – kaffe & kage inkluderet
TORSDAG DEN 03. 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 – hvis vi må!

ENTRÉ 70 kr. – formedlemmer 50 kr.
Tilmelding via mail til adm@nrgaard.dk

OM HØJSKOLEAFTENER I JANUAR OG FEBRUAR 2021
Disse aftener er endnu ikke blevet endeligt aftalt, men de vil
fremgå af programmet for 1. halvår 2021, som vil blive udsendt til
alle medlemmer i starten af december.
OM COVID-19 OG HØJSKOLEAFTENER
Møder på Nørgaards Højskole afholdes naturligvis
kun, hvis de overholder gældende regler, og hvis de
kan afvikles, så man føler sig tryg og godt tilpas.
COVID-19 situationen ændrer sig hurtigt, så derfor
vil der nederst på forsiden af Nørgaards Højskoles
hjemmeside stå, hvis aftenen bliver aflyst.
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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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September
Februar

2928

December 2020
29.11
6.12

Bjerringbro

1. s. i advent 10.15 GKW

Bjerring
Mammen
9.00 Bjerring KNP

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern
10.15 Skjern KNP

2. s. i advent 10.15 BBM
Altersølv indvies

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

10.12

Torsdag

18.30 Mammen JAP Lucia

13.12

3. s. i advent

20.12

4. s. i advent 10.15 GKW

23.12

Lille
juleaften

15.00 BBM
Med tilmelding

24.12

Juleaften

10.00 GKW
11.00 GKW
13.00 GKW
14.00 GKW
15.00 BBM
16.00 BBM
Alle gudstjenester
med tilmelding

11.00 Bjerring JAP
13.00 Mammen JAP
14.00 Bjerring JAP
15.00 Mammen JAP
16.00 Bjerring JAP

13.00 Lee KNP
13.45 Lee KNP
14.30 Lee KNP
16.00 Hjermind KNP

25.12

Juledag

10.15 GKW

9.30 Mammen JAP
10.45 Bjerring JAP

9.00 Hjorthede KNP
10.15 Skjern KNP

26.12

Anden
juledag

10.15 BBM

9.00 Bjerring KNP

10.15 Hjermind KNP

27.12

Julesøndag

10.15 GKW

10.15 Mammen JAP

31.12

Nytårsaften

15.30 GKW
Champagne
Med tilmelding

9.00 ARL

KNP: Ken Nørgaard Pedersen
JAP: Jørn Andreas Pedersen
BBM: Bjarne Bæk Markusen

8

9.00 Lee KNP
10.15 Hjermind KNP

10.15 Bjerring KNP

16.00 Skjern KNP Lucia

10.15 Mammen JAP

9.00 Hjorthede JAP
17.00 Hjermind KNP

9.00 Lee JAP
16.00 Hjermind KNP
Champagne

GKW: Gitte Korsholm Wamberg
ARL: Anna Rask Lauridsen
Kirkekaffe

Gudstjenester Bjerringbro, Bjerring-Mammen, Hjermind-Lee-Hjorthede-Skjern - Vinter 2020-21

Januar 2021

Bjerringbro

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

1.1

Nytårsdag

11.00 BBM

14.00 Bjerring JAP

3.1

Hellig 3
Konger

10.15 GKW

9.00 Mammen JAP
10.15 Bjerring JAP

9.00 Skjern KNP
10.15 Hjorthede KNP

10.1

1. s.e.H3K

10.15 ARL

10.15 Mammen JAP
14.00 Hedemølle JAP

9.00 Lee KNP
10.15 Hjermind KNP

10.-17.1

Evangelisk
Alliance
bedeuge

12.1: 19.00 BBM Liturgisk
gudstjeneste

17.1

2. s.e.H3K

10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP

24.1

Sidste
s.e.H3K

10.15 GKW

9.00 Bjerring JAP
10.15 Mammen JAP

28.1

Torsdag

17.00 GKW
Børn og Gud

31.1

Septuagesima

Februar 2021

9.00 GKW

9.00 Mammen KNP

9.00 Skjern JAP
19.00 Hjorthede KNP Taizé

10.15 Hjermind KNP

Bjerring
Mammen

Hjermind
Lee - Hjorthede - Skjern

Seksagesima 10.15 BBM

10.15 Bjerring JAP
18.00 Mammen spisning
19.00 Mammen JAP
Lysgudstjeneste

9.00 Hjermind KNP
10.15 Skjern KNP

14.2

Fastelavn

10.15 GKW Tøndeslagning
Familiegudstjeneste

10.15 Mammen JAP
14.00 Bjerring JAP - Familiegudstjeneste fastelavnsboller + Tøndeslagning

21.2

1. s. i fasten

10.15 BBM

9.00 Mammen KNP

28.2

2. s. i fasten

9.00 ARL

10.15 Bjerring JAP
14.00 Hedemølle JAP

7.2

Bjerringbro

13.1: 19.00 Bjerring JAP
Bedemøde EA

9.00 Lee JAP

10.15 Hjorthede KNP
9.00 Skjern KNP
10.15 Lee KNP
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November
December

Adventskalender
– Bjerringbro Kirke
I Bjerringbro Kirke vil vi hver eneste dag i
adventstiden fra 29. november til 23. december
kl. 16.30 åbne »en låge« og invitere til fællesskab med genfortælling og sang.
Vi skal synge advents- og julesalmer, og hver
dag vil forskellige personer genfortælle en tekst
fra Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente.

29
23

Mange frivillige personer ledsager musikken
på deres forskellige instrumenter.
Børn fra Egeskovskolen og Bøgeskovskolen
har kreativt illustreret til alle teksterne. De vil
løbende kunne ses i Bjerringbro Kirke.
Vi håber, at du har lyst at komme til 15-20
minutters samvær med refleksion over adventstidens og julens betydning.

December

2

December
December

Åben julestue i kirken

228

2. - 28. december
Sted: Lee Kirke

Vi synger julen ind
Onsdag den 2. december kl. 19.30
Sted: Lee Kirkegård og Lee Kirke
Denne aften bliver noget særligt. Vi synger på kirkegården under stemningsfulde forhold. Sanger
og digter Karen Troldborg og pianist Niels Troldborg spiller og synger sammen med os. Og hvem
er os? Det er alle jer, der kommer samt 10 personer, som vil præsentere hver deres bedste julesang. Det er de sange, vi synger. Og indimellem
bliver aftenen krydret med Karens egne intense
sange til Niels Troldborgs klassiske spil.
Julestuen i kirken åbner også den aften. Husk påklædning efter vejrforholdene. Der vil være stole.
10

Kan man sidde i kirken og læse? Kan man
gætte gåder? Kan man se julens fortælling?
Kirken vil stå åben og være varmet op i december hver dag fra kl. 10-18. Rummet vil fortælle
julens historie for både voksne og børn. Hver
onsdag kl. 17 frem til jul vil der blive læst en
julefortælling.

Sognearrangementer
December

December

6
Invitation til
Lucia – Vi bærer
indvielse af nyt kirkesølv lyset frem
Søndag den 6. december kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirke

Søndag den 13. december kl. 16.00
Sted: Skjern Kirke

I forbindelse med Bjerringbro Kirkes 100-års jubilæum fik vi en gave fra Foreningen Bjerringbro
Elværk – nyt kirkesølv.
Kirkesølvet er helt unikt, afspejler Bjerringbro
by og spiller smukt op til kirkerummet.
Kirkesølvet indvies i højmessen søndag den 6.
december i Bjerringbro Kirke
Alle er velkomne.
Menighedsrådet glæder sig meget til at vise
kirkens nye kirkesølv frem for menigheden.
Antallet af pladser i kirken overholder gældende Covid19-bestemmelser.
Bjerringbro Menighedsråd

Vi fejrer gudstjeneste ved sognepræst Ken Nørgaard.
Et lys, der bæres frem, spreder
glæde og forventning. Et tændt lys
lyser op lige omkring lyset. Længere ude bliver mørket tydeligere.
Hvad skal vi gøre ved mørket så?
Kom og se elever fra Nørreåskolen bære lyset frem og synge om
håb i de nære fællesskaber. Det
bliver en fest. Tilmelding er nødvendig: www.lee-hjorthedeskjernkirkerne.dk.

Lucia i Mammen

13

December

December

10

Julekoncert med 15
Sct. Mortens Kantori

Torsdag den 10. december kl. 18.30
Der er tradition for, at elever og lærere fra Mammen Friskole sammen med præsten står for en
Lucia-aften i kirken. Vi kan desværre ikke være i
kirken år pga. corona-restriktioner.
Derfor vil Lucia-optoget gå ned gennem byen,
og der vil blive mulighed for at købe lidt spiseligt i skolegården ved Mammen Friskole.
Arr. Mammen Kirke og Friskole.

Tirsdag den 15. december kl. 19
Sted:  Bjerringbro Kirke
Sct. Mortens Kantori består af ca. 20 sangere i alderen 16-35 år. Koret medvirker ved alle gudstjenester i Sct. Mortens Kirke i Randers, hvor de
synger for på salmerne og har egne indslag. Derudover medvirker de ved koncerter flere gange
om året. Kantoriet dirigeres af Kristian Echwald og
akkompagneres af Christian Præstholm. Begge er
ansat som organister ved kirken i Randers. Ved julekoncerten synger koret kendte toner som Carl
Nielsens »Mit hjerte altid vanker« og mindre kendte af Rutter og Præstholm selv, der også spiller et
par solostykker på orglet. Der er gratis adgang.
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Pynt kirkens juletræ i Hjermind
Fra torsdag den 17. til 24. december kl. 10-18
Sted: Hjermind Kirke
I ugen op til jul vil Hjermind Kirke stå åben fra
10-18. Der vil være lys og varme og julestemning i kirkerummet. Men vi mangler julepynt til

December
December

17
24

vores juletræ. Vi vil derfor gerne opfordre sognets beboere til at medbringe noget julepynt
og hænge det på vores juletræ. Og så kan man
jo evt. sætte sig på kirkebænken og reflektere,
komme i julestemning, bede en stille bøn eller
bare få pulsen lidt ned.
December
December

Jul i Hjermind
Den 23/12 kl. 17
Den 24/12 kl. 16
Sted: Hjermind Kirke.
Gudstjeneste den 23. december kl. 17
(Optages til sending den 24/12)
Pga. corona har vi valgt at holde en ekstraordinær gudstjeneste i Hjermind Kirke den 23/12 kl.
17. Denne gudstjeneste vil blive optaget og lagt
ud på hjemmesiden juleaftensdag kl. 16.
Denne gudstjeneste skal man melde sig til.

Juleaften
i Bjerringbro Kirke

23
24

Gudstjeneste den 24. december kl. 16
Juleaften den 24. december holder vi gudstjeneste i Hjermind Kirke kl. 16. Og for dem, som ikke
kan få plads i kirken, bliver der mulighed for at
se gudstjenesten derhjemme på skærmen.
Denne gudstjeneste skal man melde sig til.
Tilmelding: Da vi kun må være 33 i kirken for tiden, er det nødvendigt at melde sig til. Tilmeld
dig til præsten på knp@km.dk, via sms til 2567
2399 eller ring på 8668 1598.
December
December

23
24

– ekstra gudstjenester med tilmelding
23. og 24. december
Sted: Bjerringbro Kirke

24. december er julens højdepunkt for de fleste
af os. Juleaften er den dag, hvor flest danskere
går i kirke. I Bjerringbro kommer omkring 1300
mennesker til julegudstjeneste denne dag.
I år skal vi holde afstand for at mindske smitterisikoen. Vi kan ikke fylde kirkerummet, som vi
plejer, for der er en deltagerbegrænsning på 80.
Derfor har vi i år hele seks julegudstjenester
24. december og en julegudstjeneste den 23.
december.
12

Der bliver tilmelding til julegudstjenesterne
på bjerringbrokirke.dk, så ingen går forgæves.
Det er ganske enkelt, og skulle der være problemer med tilmeldingen, så kontakt kirkekontoret.

Sognearrangementer
December

December

24

31

Juleaftensdag ved
og i Lee Kirke

Nytårsaftensgudstjeneste med bobler

24. december kl. 13.00 -- 13.45 -- 14.30
Sted: Lee kirkegård og Lee Kirke

Torsdag den 31. december kl. 15.30
Sted: Bjerringbro Kirke

Juleaftensgudstjenesterne bliver pga. situationen i år utraditionelle med musikere, der spiller
ud over Lee by. Vi samles på kirkegården under
stemningsfulde forhold til en kort gudstjeneste
på 20 min. Vi stiller stole op samt terrassevarmere. Der vil være plads til alle. Benyt samtidig
lejligheden til at gå ind i den varme julestue i
kirken, som er åben hele dagen. Gudstjenesterne
i Skjern og Hjorthede er rykket til Lee. Vi håber
på forståelse og at se jer alle!

En flot og stemningsfuld gudstjeneste. Bagefter
ønsker vi hinanden godt nytår med kransekage
og champagne i kirken.
Grundet Covid-19-restriktionerne er der kun
plads til 80 personer.
Der bliver tilmelding til gudstjenesten via
bjerringbrokirke.dk.

December

Nytårsaftensgudstjeneste i Hjermind Kirke 31
Torsdag den 31. december kl. 16
Sted: Hjermind Kirke
En kort gudstjeneste uden altergang. Hvis corona-situationen tillader det, vil der blive serveret
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.
Tilmelding nødvendig.
Tilmelding: Da vi kun må være 33 i kirken for tiden, er det nødvendigt at melde sig til. Tilmeld
dig til præsten på knp@km.dk, via sms til 2567
2399 eller ring på 8668 1598.
13

Januar

Babysalmesang

12

Næste hold starter: Tirsdag den 12. januar kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirke og Kirkecenter
Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen ca. 1-10 måneder – og deres mødre/fædre.
Kirkerummet danner en storslået ramme med
mange dejlige sanseindtryk.
Et lille barn er meget følsomt over for stemning og atmosfære, og kirkerummets akustik er
unik til formålet.
Til babysalmesang bruges salmer, sange og
remser. Nogle sange sættes der fagter til, og andre danses der til. Undervejs bruger vi også forskellige instrumenter og redskaber, som vækker
babyernes opmærksomhed.
Vi synger ca. 40 minutter og går derefter over
i kirkecenteret, hvor der serveres en lille forfriskning til de voksne, mens børnene lytter med,
pludrer, spiser eller sover.  
Babysalmesang ledes af kirke- og kulturmedarbejder, Lisbeth Juhl Nedergaard.
Kirkens organist Steffen Jungild akkompagnerer
på orgel og spiller ind – og udgangsmusik.  
Forløbet strækker sig over 9 gange. Det koster
100 kr. at deltage i hele forløbet.
Der er begrænset plads på holdet, så tilmelding
foregår efter først-til-mølle-princippet.
Har du interesse i at prøve babysalmesang,
eller har du yderligere spørgsmål,kan henvendelser og evt. tilmelding ske til:
Kirke- og kulturmedarbejder Lisbeth Juhl
Nedergaard
Mail:  kontor@bjerringbrokirke.dk
Telefon: 6122 4257.

Januar

13

Kirkecafé – Peter
Skovmos Nielsen:
»Danmarkshistorie
i lokal iklædning«
Onsdag den 13. januar kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi byder velkommen til Peter Skovmos Nielsen
fra Karup, som vil berette om tiden under besættelsen, hvor tyskerne i 1940 indtog heden og forvandlede den til Nordeuropas største flyveplads.
Den nuværende Flyvestation Karup hed under
besættelsen »Fliegerhorst Grove« og var dengang
Nordeuropas største militære anlæg, som i 1945
fyldte 6.000 tønder land og var indhegnet af 47 km
pigtrådshegn. Kaffe med brød 20 kr.
Januar

Evangelisk Alliance 13
– bedemøde i Bjerring
Onsdag den 13. januar kl. 19.00
Sted: Bjerring Konfirmandhus eller Kirke
Som et led i Evangelisk Alliances bedeuge 2021
holdes et arrangement i Bjerring Konfirmandstue
eller Kirke, som sognepræst Jørn A. Pedersen står
for. Der afsluttes med kaffe á 10 kr. for voksne.
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Sognearrangementer
Januar

– fællessangs
gudstjeneste

Sogneeftermiddag 29
– Karen Lindgaard Kold:
»Arbejde i Grønland«

Søndag den 24. januar kl. 19.00
Sted: Hjorthede Kirke

Fredag den 29. januar kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus

En aften med stille, flerstemmig sang, refleksion og plads til eftertanke. Arrangeret af kirkerne
øst for Sortehøjvej: Hjermind, Lee, Hjorthede og
Skjern. Sangen ledsages af guitar og klaver.
Se mere her: www.lee-hjorthede-skjernkirkerne.dk

Karen Lindgaard Kold fortæller om og viser billeder fra sit ophold i Grønland. I vinteren 2020 rejste hun sammen med sin familie til Grønland for
at arbejde der som sygeplejerske.
Der serveres kaffe og brød til 20 kr.    

Taizé

24

Januar

Januar

Børn & Gud

28

Torsdag den 28. 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 kan der købes en
pose med pizzasnegle og pølsehorn til at spise derhjemme. 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.

Kirkecafé – Leif Rasmussen:
»Så syng da, Danmark«

Februar

3

Onsdag den 3. februar kl. 10.00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Vi byder inden for til en musikalsk formiddag med Leif Rasmussen bag klaveret.
Leif Rasmussen er tidligere højskolelærer på Silkeborg Højskole og m
 åske
i offentligheden bedst kendt som tekstforfatter til sangen »Spænd over os
dit himmelsejl« fra 1988 med melodi af Hans Holm. Sangen er optaget i Højskolesangbogen, ligesom to andre sange fra Leif Rasmussens hånd, nemlig:
»Aftenhimlens strålesymfoni« (melodi af Hans Holm) fra 1988 og »Når solen
fejer g aden fuld af lys« (melodi af Hans Dammeyer) fra 1995.
Vi skal synge nogle af de kendte og elskede sange fra højskolesangbogen,
ligesom Leif Rasmussen også medbringer nogle af sine egne sange og salmer,
som vi vil prøve kræfter med. Leif Rasmussen vil desuden fortælle om processen med at skrive sange og salmer. Kaffe med brød 20 kr.
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Februar

Koncert
med violin og klaver
»så englene synger«

4

Torsdag den 4. februar kl. 19
Sted:  Bjerringbro Kirke
Violinist Agnes Hauge Mortensen, der er fra Bjerringbro, og pianist Cecilie Holst Bodin er begge
konservatorieuddannede og går på solistklassen
med debut i januar 2021. De to unge musikere har
sammensat et koncertprogram med værker fra deres debutkoncerter. Sammen spiller de sonaterne i

A-dur og e-mol af César Franck og Mozart, og Cecilie Bodin spiller desuden klaverstykker af Bach og
Chopin; en polonaise af sidstnævnte. Duoen kalder deres program »Så englene synger« –  en hentydning til violinens skønne toner.
Der er gratis adgang og plads til 100 personer.
Februar

Fællesspisning i Mammen og lysgudstjeneste

7

Søndag den 7. februar kl. 18.00 og 19.00
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.

Februar

Februar

Fastelavnsgudstjeneste 14
– for hele familien

Fastelavnsgudstjeneste 14

Søndag den 14. februar kl. 10.15
Sted: Bjerringbro Kirke
Festlig gudstjeneste i børnehøjde med udklædning, farver, sange og fortælling. Bagefter slår vi
katten af tønden, spiser fastelavnsboller og går
hjem med slikposer.
Det er svært at vide, hvilke forhold og restriktioner, der er i februar, så hold jer orienteret på
bjerringbrokirke.dk og facebooksiden Bjerringbro Kirke, når vi nærmer os.
16

Søndag den 14. 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.

Sognearrangementer
Februar

Sogneaften – Henrik 24
Højlund fortæller om
»Herrens omveje«
Onsdag den 24. februar kl. 19,00
Sted: Bjerringbro Kirkecenter
Under overskriften »Herrens omveje« fortæller
Henrik Højlund over emnet »Fra sognepræst hos
stærke jyder i Løsning – til ydre mission på Nørrebro – og videre til en valgmenighed i Aarhus«
Kom og hør mere fra en spændende præst –
om et spændende liv i Herrens tjeneste.
Entré inklusive kaffe og brød 40 kr.

Kirkegårdskontoret,
mandskabshus og gran
Kirkegårdskontoret er flyttet til det nye mandskabshus. Åbningstiderne er klokken 9-12 tirsdag til fredag. Er der ikke nogen på kontoret, ring
til telefon 6161 2149.
Den 20. september var der indvielse på
mandskabshuset med mange interesserede, der
kiggede forbi efter kirketid. Der var kaffe og
småkager samt gode snakke.
Det er rigtigt dejligt at kunne have alt materiale og alle maskiner samlet på ét sted.
Samtidig er mandskabsforholdene blevet indrettet efter de regler, der gælder på arbejdspladser i dag.
Kirkegården starter med at granpynte gravstederne i slutningen af uge 43.
Ulla Brendstrup, Kirkegårdsleder

Fælles i sorgen:
Sorggruppe i Bjerringbro
Februar

Sogneeftermiddag 26
– Musik og sang ved
Joan Kongensholm
Fredag den 26. februar kl. 14.30
Sted: Mammen Menighedshus
Der serveres kaffe til medbragt brød. Pris 15 kr.
Organist i Mammen og Bjerring, Joan Kongensholm, vil spille for os.
Vi lytter og synger med
på fællessange.

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der
tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs, og vi skal nu leve med sorgen og savnet, og
vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan
give mening.
Mange der mister, har stor glæde af at deltage
i en sorggruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der
kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker.
Vi starter en ny sorggruppe i Bjerringbro til
januar. Der er plads til otte deltagere, og gruppen ledes af sognepræst Anna Rask Lauridsen og
Hanne Krarup, der er frivillig gruppeleder. Vi mødes torsdage i lige uger kl 10-12.
Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig
sorggruppen, så kontakt Anna Rask Lauridsen på
arl@km.dk / 6053 8668.
17

Bjerringbro Kirke | www.bjerringbrokirke.dk

Sognepræst
Jørn Andreas Pedersen
Bjerring Byvej 26
8668 1876
jap@km.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst
Bjarne Markussen
3033 1680
BBMA@KM.DK
Mandag er fridag.

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

Sognepræst
Gitte Korsholm
Wamberg
3033 1128
gkw@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

Sognepræst
Anna Rask Lauridsen
6053 8668
arl@km.dk
Mandag er fridag.

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
Tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00

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

30/41

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
Kontakt: 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: Erik Holm Hansen
2233 5137
erik@mekanisksuport.dk
bjerringbroysmenclub.dk
Bjerringbro Y’s Menette Club
Kontakt: Inge Nielsen
4042 7452
Inge.johs.nielsen@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

Sammen
– hver for sig

S

ammen – hver for sig blev i foråret et nyt
motto i FDF. Corona satte en stopper for, at
børn, unge og voksne kunne mødes til det ugentlige møde i FDF. Kreativiteten kom dog hurtigt
frem, og ledere fra hele landet delte idéer til online møder. De enkelte online-platforme blev afprøvet, så børn og voksne kunne mødes – hver
for sig. I FDF Lind udviklede man et mærke til
uniformen, Sammen – hver for sig, og det blev
sejt at mødes online, for så tog vi et mærke.
I FDF Bjerringbro mødtes de større børn-væbnerne og deres leder hver torsdag kl. 18.30. Som
leder var det fantastisk at opleve glæden ved at
være FDF’er gennem skærmen. Alle havde uniform på, og det var næsten som at være sammen fysisk til FDF. Inden mødet blev der sendt
en mail med en liste over de ting, den enkelte
skulle have klar til mødet, det kunne f.eks. være
ingredienser til en kage. Der blev også holdt andagt. Det lyder lidt sjovt når vi synger sammen

online, men vigtigst af alt så vi hinanden, selvom
vi ikke kunne mødes.
Corona sætter stadig sine spor på FDF og resten af det danske foreningsliv. Nu kan vi mødes,
men det er ikke alt, vi kan lave sammen. Vi skal
så vidt muligt være ude, vi må kun synge når vi
er ude og står mere end 1 meter fra hinanden.
Kigger vi på kalenderen, så er der ikke længe
til jul. En tid, hvor vi danskere plejer at mødes for
at hygge. I FDF Bjerringbro plejer vi at holde julestue sidste weekend før adventstiden starter. En
dag, hvor hele vores kredshus emmer af hygge,
samvær, og hvor det er muligt at købe juledekorationer, adventspynt eller en kalenderdekoration. Kort sagt, det oser af julestemning. I år bliver
det anderledes. Det bliver samme dag, samme tid,
men det bliver uden for i et telt, og forhåbentlig
bliver det fyldt med skøn julestemning.
Rikke Vingborg
FDF Bjerringbro

